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مجعو وذيلو بالفوائد 
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عفا اهلل عنو 



احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله 

: أما بعد 

فقد مّن اهلل عزوجل علي ومجعت سلسلة من اآلثار والفوائد وأرسلتها إلخواين ُب كل مكان من خبلل برامج التواصل 

االجتماعي وغّبىا 

ومل تكن النية أصبل جلمعها ُب جزء ولكن كنت كلما اجتمعت مادة عندي ُب مبلحظات اذلاتف 

أضفت ذلا بعض الفوائد والتنبيهات  وراجعتها ونشرهتا ليسهل االحتفاظ هبذه الفوائد ويسهل الرجوع إليها 

: فكان من ذلك 

 ( انظره من ىنا ) مائة فائدة من كبلم اإلمام أمحد رمحو اهلل تعاىل -1

 ( انظره من ىنا ) مائة فائدة من كتاب الغريب إلبراىيم احلريب رمحو اهلل تعاىل -2

 ( انظره من ىنا ) مائة فائدة من كبلم شيخ اإلسبلم ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل -3
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إمام ُب الزىد والورع واحلديث والفقو , واليوم مع مائة فائدة من أخبار إمام جبل حافظ 

على وثاقتو وإمامتو ال ؼلتلف ُب ذلك ,  أمجع ادلسلمون قاطبة بكل أطيافهم سنيهم ومبتدعهم ومن انتسب إليهم 

اثنان 

 أبو عبد اهلل الكوُب رمحو اهلل تعاىل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: وىو اإلمام احلافظ 

 ..!وىو أشهر من الدنيا عند أىل الدنيا 

 ( ه 161 ) وتوُب عام ( ىـ 97 )وىو من طبقة أتباع التابعْب ولد عام 

وقبل سرد ىذه الفوائد أود أن أذكر بعض ما جاء ُب مدح ىذا اإلمام والثناء عليو وليست ىذه اآلثار وال ىذه 

ادلقدمة على سبيل احلصر وال تفي ذلذا ادلقام حقو ففي ترمجتو ُب كتاب اجلرح والتعديل فقط شيء كثّب أكرب من ىذا 

اجلمع  فكيف ُب ترمجتو ُب تاريخ بغداد وُب حلية األولياء وىي لوحدىا قريب من نصف رللد متوسط  وكيف 

بالتواريخ وكتب الَباجم األخرى بل لو مجعت ُب فقهو وعلمو وزىده وكلماتو الحتاج األمر ألكثر من رللد ببل شك  

ولكن نستطيع أن نقول أن ىذه نبذة يسّبة عن ىذا اإلمام رمحو اهلل تعاىل لعل اهلل ينفعنا وإياكم هبا 

 

 



  [ :1180  العلل ]قال عبد اهلل بن أمحد ُب  ( *) 

 .ال يعدل بسفيان أحداً يقدمو ( يعِب القطان)  كان ػلٓب بن سعيد

 ( يعِب من أقرانو مثل شعبة ومالك وزىّب وزائدة وغّبىم )

  [ :3855  العلل ]قال عبد اهلل بن أمحد  ( *) 

 : مسعت أمحد بن زلمد بن حنبل يقول : حدثِب صاحل بن علي اذلامشي قال 

:  أربعة,  أو ادلتثبتْب ُب احلديث ,حفاظ احلديث 

. وزائدة,  وزىّب ,وشعبة ,سفيان الثوري 

  [ :6057  العلل ] قال عبد اهلل بن أمحد  (*) 

. ال طلتار على سفيان أحداً :  مسعت ابن ادلبارك :قال. حدثِب احلسن بن عيسى 

  [  :2136مسائل ابن ىاينء  ]  قال اإلمام أمحد  (*) 

.  وسفيان ال تكاد ٘بد مثلهم , وزىّب  ,زائدة



 

  [ :2163مسائل ابن ىاينء  ]قال اإلمام أمحد  ( *) 

 .ىؤالء أثبت الناس ,  وزىّب ,وزائدة, وسفيان , عن شعبة : علم الناس إظلا ىو

. وأعلم باحلديث من غّبىم

 ؟فالقول قول من ,وشعبة ُب احلديث ,إن اختلف سفيان:  ( ابن ىاينء )قلت 

 . وبقول سفيان آخذ ,سفيان أقل خطأ : قال 

  [  :2165مسائل ابن ىاينء  ]قال اإلمام أمحد  ( *) 

 .الثوري أعلم ٕبديث الكوفيْب ومشاؼلهم من األعمش 

 .سفيان حجة   [  :45العلل برواية ادلروذي  ]قال اإلمام أمحد  (  *) 

 .سفيان أحفظ لئلسناد وأمساء الرجال من شعبة   [   :927 / 4اجلرح والتعديل  ]قال اإلمام أمحد  ( *) 

 .كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطاً    [  :170 / 9تاريخ بغداد  ]قال اإلمام أمحد  ( *) 



 : [  233 / 10 تاريخ بغداد] قال أبو بكر ادلروذي  ( *) 

. ما يتقدمو ُب قليب أحد:   فقال ,وذكر سفيان الثوري:  ( يعِب اإلمام أمحد ) مسعت أبا عبد اهلل

.   اإلمام سفيان الثوري ؟تدري من اإلمام: ٍب قال 

   [ :10 / 1اجلرح والتعديل  ]قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي  ( *) 

: أئمة الناس ُب زماننا أربعة 

. , ومالك باحلجاز , واأَلوزاعي بالشام, ومَحَّاد بن زيد بالبصرة ُسفيان الثَّوري بالكوفة 

 

   [ :10 / 1اجلرح والتعديل  ]قال اإلمام زلمد بن إدريس احلنظلي الشهّب بأيب حاًب الرازي  ( *) 

: احلجة على ادلسلمْب الذين ليس فيهم لبس 

 ., وُشعبة , ومَحاد بن زيد , وسفيان بن ُعَيينة , وبالشام اأَلوزاعيُسفيان الثَّوري 

 



  [ :55 / 1]  قال ابن أيب حاًب ُب اجلرح والتعديل ( *) 

: حدثِب َأيب,َحدثنا َأمحد بن َعبد اهلل بن يُوُنس قال  

. ذلك أعلم الناس ُب أنفسنا: ذكر ُسفيان الثَّوري عند زائدة فقال 

 .زائدة ىو ابن قدامة اإلمام احلافظ 

  [  :55 / 1اجلرح والتعديل  ]قال اإلمام عبد اهلل بن ادلبارك  ( *) 

 .الَ أعلُم على وجو اأَلرض أعلُم من ُسفيان الثَّوري 

.  ما رأَيت أحًدا خّبًا من سفيان: وقال

.  ما رأَيت مثل سفيان : وقال أيياً 

. كأَنو خلق ذلذا الشأن ,ما رأَيت مثل ُسفيان : وقال أيياً 

 .كنت ِإذا أعياين الشيء أتيت ُسفيان أسالو فكأظلا أغتمسو من ٕبر : وقال أيياً 

 .ما نعت يل أحد فرأيتو ِإالَّ وجدتو دون نعتو ِإالَّ ُسفيان الثَّوري : وقال أيياً 



  : [ 55 / 1اجلرح والتعديل  ]وقال اإلمام عبد اهلل بن إدريس األودي  ( *) 

. ما رأَيت بالكوفة أحًدا أود َأين ُب مسبلخو ِإالَّ ُسفيان الثَّوري

 : [ُب تقدمة اجلرح والتعديل  ]وقال ابن أيب حاًب  ( *) 

 : قال َأيب : َحدثنا صاحل بن َأمحد بن َحنبل , قال 

. لن ترى بعينك مثل ُسفيان حٌب ٛبوت:  قال ُسفيان بن ُعَيينة

. ىو كما قال: قال َأيب

ديِّب  ( *) 
َ
 : [تقدمة اجلرح والتعديل  ]قال علي بن ادل

 .ستة الذين يقرؤون ويفتون: - يَعِب ابن مسعود –َأصحاب َعبد اهلل  

 .ومن بعدىم أربعة 

 .كان يذىب مذىبهم ويفٍب بفتواىم,ومن بعد ىؤالء ُسفيان الثَّوري 

.  واأَلعمش ٕبديثهم وطريقتهم ,وكان أعلم الناس بأيب ِإسحاق 



 وأَبو ,وػلٓب بن َأيب كثّب,  وقتادة ,وَعمرو بن دينار  , الزُّْىري : نظرت فإذا اإِلسناد يدور على ستة: وقال علي أيياً 

 . واأَلعمش ,ِإسحاق

 وذكر البقية... ُسفيان الثَّوري : ٍب صار علم ىؤالء الستة من أىل الكوفة إىل 

ووافقو اإلمام .ُسفيان أوسعهما علما  : األوزاعي وسفيان فقال اإلمام مالك:  ذكر عند اإلمام أمحد ومالك  (*) 

  [تقدمة اجلرح والتعديل] أمحد 

 كتاب , الطريق ىذا سلوك : خّبا بو اهلل أراد من عبلمة :[ كتاب الشريعة ]  وقال اإلمام اآلجري رمحو اهلل تعاىل  (*) 

 عليو كان وما , بإحسان تبعهم ومن عنهم اهلل رضي أصحابو وسنن , وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول وسنن , اهلل

 , والشافعي , أنس بن ومالك الثوري وسفيان األوزاعي مثل العلماء من كان ما آخر إىل بلد كل ُب ادلسلمْب أئمة

 انتهى.العلماء  ىؤالء يذمو مذىب كل ورلانبة , طريقتهم مثل على كان ومن , سبلم بن والقاسم , حنبل بن وأمحد

رحم اهلل ىذا اإلمام ومجعنا بو ُب جنات النعيم ٗبنو وكرمو ورمحة منو وفيل 

.. ويكفي جامعها منك الدعاء , ىاكها يا طالب الفائدة ببل عناء , وىذه مائة من اآلثار اجلليلة الٍب يرحل ذلا 

واحلمد هلل رب العاملني ... نسأل اهلل عزوجل أن غلعلنا وإياكم شلن يعلم ويعمل ويسمع وينتفع



 : يونس بن اهلل عبد بن أمحد احلافظ اإلمام قال -1

 خير إلى منها سلمنا اللهم , سلم سلم اللهم  :يقول أحصي ال ما الثوري سفيان مسعت

 [ 1866 للبغوي اجلعد ابن مسند ]  واآلخرة الدنيا في العافية وارزقنا

وقد روى ابن اجلوزي ُب مناقب أمحد عن مجع أهنم كانوا يقولونو وروي عن , ىذا دعاء األنبياء يوم القيامة  ( اللهم سلم سلم)  ]

 [ ونقل صاحل عن أبيو اإلمام أمحد أنو كان يكثر منو, عمر بن العزيز 

 

  :أسمع وأنا لسفيان رجل قال  :يونس بن اهلل عبد بن أمحد احلافظ اإلمام  قال-2

 ؟ أوصني , اهلل عبد أبا يا

 [ 1819 اجلعد ابن مسند ] ( تقربو ال يعِب ) والسلطان إياك , والخصومة إياك , واألىواء إياك ,  :فقال

 حسن ال و علم بغّب يتكلمون مناقياهتم ألهنم ُب مذمومون فهم اخلصومات و األىواء أىل : ( 41 / 29 رلموع الفتاوى ) قال شيخ اإلسبلم ]

 ولئلمام أمحد رسالة نفيسة ُب ذم اجلدل واخلصومات نقلها عنو ابنو صاحل ُب مسائلو فلتنظر ىناك انتهى. قصد 

 وفتنة السبلطْب وأىل ادلال ظاىرة ال ٚبفى على أحد , [ من أتى أبواب السبلطْب افتًب ]وُب الباب حديث 



: يـَُقولُ  احْلَاِرثِ  ْبنَ  ِبْشرَ  مسَِْعتُ : يـَُقولُ  اْلَعْنرَبِيَّ  َعبَّاًسا مسَِْعتُ    [: 42 ] الشيوخ أخبلق كتاب ُب ادلروذي احلافظ قال

. السُّْلطَانِ  ِمنَ  َىَربَوُ  ,ُقْدَوةً  ِفيوِ  َصارَ  ِفْعبل ُسْفَيانُ  فـََعلَ  َقدْ  

   (فعلو واستحسنوا واتبعوه ىذا ُب للصاحلْب قدوة صار سفيان أن ومراده , ادلعروف الزاىد احلاُب اإلمام ىو احلارث بن بشر) 

 . َوِسخٌ  َرُجلٌ :  فـََقالَ ؟   اذْلََرِويِّي  ْبنِ  إبـْرَاِىيمَ  َعنْ  (  حنبل ابن يعِب ) َأمْحَدَ  َسأَْلت: ُمَهنَّا  قَالَ 

 [  (الشرعية اآلداب مفلح ابن ذكره ) َوِسخٌ  فـَُهوَ  َواْلُقَياةَ  اْلُواَلةَ  يـَْتَبعُ  َمنْ : قَاَل ؟   َوِسخٌ  إنَّوُ  قـَْوُلك َما فـَُقْلت 

 

 [ 1842 للبغوي اجلعد ابن مسند ] ( الزوجة أم يعِب ) األم إلى ففىدِ  , تتزوج أن أردت إذا  :سفيان  قال-3

  [عاقل رجل من نافعة وصية فهذه, شك  ببل ابنتها على تأثّباً  لؤُلم ألن, ودىا  فتكسب زوجتك أم إىل هبدية ترسل أنك أعلم واهلل مراده :  قلت]

 

؟  دلني على رجل أجلس إليو :  قال رجل لسفيان -4

  [ 1868 مسند ابن اجلعد ]!  تلك ضالة ال توجد: فقال سفيان 

 [أن ىذا صعب أن أدلك على رجل أزكيو فتأخذ من علمو وىديو وزىده وورعو ليس باألمر السهل واهلل أعلم :  مراده ]



 مسند ابن ] ( يعِب إتباع من سلف من الصحابة والتابعْب ) االتِّباع: وجدُت األمَر : قال اإلمام سفيان -5

 [ 1847اجلعد 

َا: يـَُقولُ  الثَـّْورِيَّ  ُسْفَيانَ  مسَِْعتُ : وقال اإلمام عبد اهلل بن ادلبارك  ( *)   ادلدخل ] بِاآْلثَارِ  اْلِعْلمُ   :ُكلَّوُ  اْلِعْلمُ  ِإظلَّ

 [ ( مسائل أيب داود )... َأْصَحاِبوِ  َوَعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبِّي  َعنِ  َجاءَ  َما الرَُّجلُ  يـَتَِّبعَ  َأنْ : ااِلتِّـيَباعُ  : قال اإلمام أمحد ] [ 235للبيهقي 

 

ولكن ال أستطيع أن  , وأدعو ألصحاب األىواء , إني ألدعو للسلطان:  قال اإلمام سفيان -6

 [ 1901 مسند ابن اجلعد ] أذكر إال ما فيهم

. وال تطيعو ُب معصية اهلل وال تداىنو وتبْب للناس دينهم وما يتوجب عليهم ,  وىذا فقو عميق أن تدعو لو باذلداية والصبلح ]

فإن ادلوصوف بالعلم إذا سكت مطلقاً  على ما يفعلو الوالة من ادلنكرات حسب الناس أنو حق أو بو رخصة فتقحموا ُب البدع وادلعاصي والواجب 

. وىذا فعل السلف واألئمة , قول كلمة احلق وإنكار ادلنكر كل ٕبسب طاقتو 

 الشك أن ىذا أشد شلن سكت !؟فكيف ٗبن يزين ذلم ويربر أخطاءىم وجناياهتم على الشرع :  ولقائل أن يقول 

 [ويراجع ُب ٙبرير ىذه ادلسألة بشكل واضح كتاب أخبار الشيوخ وأخبلقهم للحافظ ادلروذي رمحو اهلل تعاىل 

 



:  كتب اإلمام سفيان الثوري إىل زلمد بن عبد الرمحن ابن أيب ذئب اإلمام احلافظ -7

سالم عليَك : من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن 

فإني أحمد إليك اهلل الذي ال إلو إال ىو 

وإن اتقيت الناس فلن يغنوا عنك من اهلل , فإنك إن اتقيت اهلل كفاك الناس , وأوصيك بتقوى اهلل 

  [1902 مسند ابن اجلعد ] فعليك بتقوى اهلل, شيئاً 

 

:   قال علي بن ثابت رمحو اهلل -8

 مسند ] إنما كان يقعد إلى الحائط ويجمع بين ركبتيو, ما رأيت سفيان الثوري في صدر مجلس قط 

 [ 1904ابن اجلعد 

 كنت إذا لقيت سفيان لم أستوحش إلى أحد:  قال عبد الرزاق الصنعاين احلافظ صاحب ادلصنف -9

 األول الرعيل مرافقة قلبو استشعر إذا فقده من وال الرفيق قلة من يستوحش ال الصادق  فالبصّب:قال ابن القيم رمحو اهلل  ][ 1785 مسند ابن اجلعد ]

 وسفيان كان من أعلم الناس :قلت   (  إغاثة اللهفان )رفيقا انتهى  أولئك وحسن والصاحلْب والشهداء والصديقْب النبيْب من عليهم اهلل أنعم الذين

 [بالسابقْب الصاحلْب لذلك ال يستوحش من جلس معو وال يشعر بفقد أحد 



 [ 1787 مسند ابن اجلعد ] ففخره ( يعِب يكون إماما ) إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤم:  قال سفيان -10

متفق  )َعَلْيِو  َحَرصَ  َأَحًدا َوالَ  , َسأََلوُ  َأَحًدا اْلَعَملِ  َىَذا َعَلى نـَُويلِّي  الَ  َواللَّوِ   ِإنَّا:حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حْب قال  ىذا فقو مأخوذ من ]

 [( عليو واللفظ دلسلم 

 

وفيما بعد  , اللهم بارك لي في الموت , اللهم سلم سلم:  كان اإلمام سفيان يدعو فيقول -11

 [ 1796 مسند ابن اجلعد ] الموت

 [ 1803 مسند ابن اجلعد ]وأخوالي روافض ففنقذني اهلل بسفيان , كان أبي قدرياً : قال يوسف بن أسباط -12

مسند  )َعْيِِب  ُب  فـَيَـْعُظمَ  ُسْفَيانَ  َصِحبَ  َقدْ  الرَُّجلَ  أَلََرى  ِإينِّي :وقال أبو بكر بن عياش  ىذا من فيل اهلل عليو عزوجل أن وفقو لصحبة رجل صاحل ]

 [(  1874ابن اجلعد  

 

 . البدعة أحبُّ إلى إبليس من المعصية:  قال اإلمام سفيان -13

 [1809 مسند ابن اجلعد ] والبدعة ال يتاب منها , المعصية يتاب منها 

 اإلسبلم علماء عامة فهمو كما األثر ُب ادلذكور التعليل ىو ادلراد بل ال ادلعاصي شأن من التقليل مراده وليس جليلة كلمة ىذه  :أقول ]



 اإلصابة من يتوب فكيف مصيب وأنو ػلسن أنو يظن ألنو يتوب ال صاحبها البدعة أن

 وىكذا سيتوب وأنو سلطئ أنو صاحبها يظن الٍب ادلعصية من إبليس إىل أحب ىي لذلك

 الشرع على استدراك فهي ذلك من شر والبدعة عزوجل اهلل عن للقلب حجاب وأول الكفر بريد وادلعاصي

 وغّبىم عياض بن والفييل أيوب عن ادلعُب ىذا روي وقد, مكاهنا  سنة وخفيت إال بدعة تنتشر وال

 :  اهلل رمحو اإلسبلم شيخ وقال

ْسبَلمِ  أَئِمَّةُ  قَالَ  َها يـَُتابُ  اَل  اْلِبْدَعةَ  أِلَنَّ  اْلَمْعِصَيةِ  ِمنْ  إبِْليسَ  إىَل  َأَحبُّ  اْلِبْدَعةَ  إنَّ  َوَغّْبِهِ  الثَـّْورِيِّي  َكُسْفَيانَ  اإْلِ َها يـَُتابُ  َواْلَمْعِصَيةُ  ِمنـْ .  ِمنـْ

َها يـَُتابُ  اَل  اْلِبْدَعةَ  إنَّ  قـَْوذلِِمْ  َوَمْعَُب   يـَرَاهُ  َدامَ  َما يـَُتوبُ  اَل  فـَُهوَ  َحَسًنا فـََرآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّينَ  َقدْ  َرُسوُلوُ  َواَل  اللَّوُ  ُيَشرِّيْعوُ  ملَْ  ِديًنا يـَتَِّ ذُ  الَِّذي اْلُمْبَتدِعَ  َأنَّ : ِمنـْ

.  ِمْنوُ  لَِيُتوبَ  َسيِّيئٌ  ِفْعَلوُ  بَِأنَّ  اْلِعْلمُ  التـَّْوبَةِ  أَوَّلَ  أِلَنَّ ,  َحَسًنا

.  يـَُتوبُ  اَل  فَِإنَّوُ  اأْلَْمرِ  نـَْفسِ  ُب  َسيِّيئٌ  َوُىوَ  َحَسًنا ِفْعَلوُ  يـََرى َدامَ  َفَما , . َويـَْفَعَلوُ  لَِيُتوبَ  اْسِتْحَبابٍ  أَوْ  إغَلابٍ  أَْمرَ  ِبوِ  َمْأُمورًا َحَسًنا تـََركَ  بِأَنَّوُ  أَوْ 

َ  َحٌبَّ  َويـُْرِشَدهُ  اللَّوُ  يـَْهِديَوُ  بَِأنْ  َوَواِقَعةٌ  شلُِْكَنةٌ  ِمْنوُ  التـَّْوبَةَ  َوَلِكنَّ   ِمنْ  َوَطَواِئفَ  َواْلُمَناِفِقْبَ  اْلُكفَّارِ  ِمنْ  َىَدى َمنْ  َوتـََعاىَل  ُسْبَحانَوُ  َىَدى َكَما ,  احلَْقُّ  َلوُ  يـََتبَـْبَّ

 [ انتهى .يـَْعَلمْ  ملَْ  َما ِعْلمَ  اللَّوُ  أَْوَرثَوُ  َعِلمَ  ٗبَا َعِملَ  َفَمنْ  َعِلَموُ  َما احلَْقِّي  ِمنْ  يـَتَِّبعَ  بَِأنْ  َيُكونُ  َوَىَذا ,  َواليَّبَللِ  اْلِبدَعِ  أَْىلِ 

 

 [ 1857 مسند ابن اجلعد ] من غير أن ُأستذل , وددت أني في موضع ال ُأعرُف فيو:  قال اإلمام سفيان -14

 [ (2240 ألمحد الزىد)الشُّْهَرَة  َأَحبَّ  َمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  يَصدقِ   ملَْ  :قال أنو العابد أدىم بن إبراىيم عن روي   وقد تعاىل اهلل رمحو صدقو من  ىذا]



دخلت مع سلمة بن كهيل إلى المسجد فرأى حلقة من أصحاب الرأي :  قال اإلمام سفيان -15

 جلوساً في ناحية

 [ 1858مسند ابن اجلعد ]  تنّح من ىؤالء : يعني – برىز من ىاني : فقال لي بالنبطية

 [ وقد عمل سفيان هبذه الوصية فكان من أكثر الناس حطاً على أىل الرأي ورلانبتهم وزلاربتهم ومن أكثر الناس إتباعاً لؤلثر واحلث عليو ]

 

كان سفيان الثوري ال يزيد أحداً وإن غاب عنو :  قال اإلمام احلافظ ػلٓب بن سعيد القطان -16

 [ 1896 مسند ابن اجلعد ] ؟ كيف أنتم : سنين على

 

 [ 1909 مسند ابن اجلعد ] إني ألفرح بالليل إذا جاء:  كان اإلمام سفيان الثوري يقول -17

 وىذا حال الصاحلْب ػلبون الليل وأوقات العبادة ألهنا كانت تقرهبم لرهبم عزوجل  ]

 يعِب )الليل  ومكابدة  ( يعِب الصيام )اذلواجر  ظمأ على إال شيء على آسى  ما:قال عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو حْب حيرتو الوفاة 

 [ ( 206 احملتيرين البن أيب الدنيا  ) (قيامو والعبادة فيو والدعاء 

 



 مكث أياماً ال ينتفع بو , كان سفيان إذا ذكر الموت:  قال احلافظ أبو نعيم الفيل بن دكْب -18

 [ 1910 مسند ابن اجلعد ] ما أدري , ما أدري : فإن سئل عن شيء قال

 

:  قال ادلبارك بن سعيد أخو سفيان -19

 مسند ابن اجلعد ] وأتيناك كبيراً , أتيتنا صغيراً : ويقول , رأيت عاصم بن أبي النجود يفتي سفيان يستفتيو 

 لكنو تعلم وتفقو حٌب أتاه شي و يستفتيو ويستفيد منو والعلم خزائن يقسم  , عاصم ىو ابن هبدلة وىو شيخ الثوري ومسع منو احلديث[]  1914

 [اهلل دلن أحب كما قال اإلمام أمحد رمحهم اهلل مجيعاً 

 

إنك إن تبيت نائماً وتصبح نادماً خيٌر من أن تبيت : بلغنا أنو كان يقال :  قال اإلمام سفيان -20

 قائماً وتصبح معجباً 

خيٌر من أن تبكي وأنت مدل , وإنك إن تضحك وأنت خائف 

 [ 1892 مسند ابن اجلعد ] إن عمل المدل ال يصعد إلى السماء



 : بو وادلستكثر بعملو ادلعجب يعِب ادلدل ]

 َعَلْيوِ  هِبَا ُتِدلُّ  طَاَعةٍ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأَحبُّ  َلَدْيِو, ِبوِ  َتِذلُّ  َفَذْنبٌ  اللَِّو, َمْقتِ  ِمنْ  اْلُمِدلَّ  َىَذا أَقْـَربَ  َوَما  :القيم ابن قال

رٌ  نَاِدًما, َوُتْصِبحَ  نَائًِما تَِبيتَ  َأنْ  َوِإنَّكَ    َعَملٌ  َلوُ  َيْصَعدُ  اَل  اْلُمْعَجبَ  فَِإنَّ  , ُمْعَجًبا  َوُتْصِبحَ  قَائًِما تَِبيتَ  َأنْ  ِمنْ  َخيـْ

رٌ  ُمْعََبٌِف, َوأَْنتَ  َتْيَحكْ  ِإنْ  َوِإنَّكَ    ُمِدلٌّل  َوأَْنتَ  تـَْبِكيَ  َأنْ  ِمنْ  َخيـْ

 [ ( 195 / 1 مدارج ) اْلُمِدلِّيْبَ  اْلُمَسبِّيِحْبَ  َزَجلِ  ِمنْ  اللَّوِ  ِإىَل  َأَحبُّ  اْلُمْذنِِبْبَ  َوأَِنْبُ  

 

 [ 1892 مسند ابن اجلعد ] إنما ىذا قول العمال , أمتع اهلل بك مكروه:  قال اإلمام سفيان -21

 التابعي الصغّب  أنو عن القاسم بن سليمرة ( 81 ) قد ورد كراىة ىذا اللفظ عن غّبه أيياً فقد روى أبو حاًب الرازي ُب كتاب الزىد ]

. ويقول ىي دعوة زلدثة , أمتع اهلل بك :  كان يكره أن يقال 

 ولعلو أراد –والعمال ىم أعوان ادللوك ووزرائهم وخدامهم وىذه الكلمة يقولوهنا للملوك وقد عرض ىذا األمر على اإلمام أمحد فقال ال أدري ما ىذا 

 وقد كره اإلمام أمحد قوذلم أبقاك اهلل ( 3331 مسائل الكوسج )ال يدري أىو أثر أم شيء رآه سفيان وقال إسحاق ىو مكروه كما قال سفيان 

واختاره شيخ اإلسبلم ونصره وقال ىو مذىب أمحد واألئمة واحتجوا ٕبديث لقد سألت آجااًل ميروبة  وُب الباب أخبار أخرى وقد روي عند 

النسائي أن النيب دعا المرأة بطول العمر وُب الباب حديث أنس أن النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا لو بكثرة ادلال والولد وىذا عادة ال يكون إال بطول 

وعندي واهلل أعلم أن اإلمام سفيان كره التشبو , العمر وقد يقال لو قيد بالطاعة واإلؽلان فهو حسن  واألمر ػلتاج مزيد نظر ليس ىذا زلل بسطو 

هبؤالء ادللوك وما يفعل عندىم وكرىو أن يت ذىم الناس قدوات يتبعوهنم ويفعلون مثل ما يفعل عندىم وقد تواتر عنو مباينتهم واالبتعاد عنهم وكراىة 

 [أحواذلم  وىذا وجيو واهلل أعلم 



 مسند عمر ليعقوب ] إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس:   كان أبو إسحاق الفزاري اإلمام يقول -22

 [ 33بن شيبة 

 ذكر ذلك ابن ]  الثوري من جملة العلماء الذين يستحبون أن ينظر المصلي إلى موضع سجودهكان -23

 [ 268 / 4رجب ُب شرح الب اري 

 

 [ 1858 تفسّب ابن أيب حاًب ] من قبِل القرآن : قال سفيان { وإن كنتم من قبلو دلن اليالْب } -24

 

 تفسّب ابن أيب ] من رأفتو بكم تحذيره إياكم نفسو جل وعال : قال سفيان { وػلذركم اهلل نفسو } -25

 [ 3387حاًب 

 

 [ 3755 تفسّب ابن أيب حاًب ] دراية الفقو : قال سفيان { ٗبا كنتم تعلمون الكتاب وٗبا كنتم تدرسون } -26

 [ روي ىذا عن مجاعة غّبه رمحهم اهلل ]

 



:  قد جعل على نفسو كل ليلة وكان اإلمام سفيان -27

. وجزءاً من الحديث , جزءاً من القرآن 

ثم يجلس على الفراش فيقرأ جزأه من الحديث  , فيقرأ جزأه من القرآن 

 [ 96 تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حاًب ص ] ثم ينام 

ْسبَلِم, قـَْبلَ  يـََناُمونَ   َكانُوا:قال التابعي قتادة  ىذه حال الصاحلْب من الصحابة والتابعْب ] ْسبَلمُ  َجاءَ  فـََلمَّا اإْلِ  َونـََهارِِىمْ  َولَْيِلِهمْ  نـَْوِمِهمْ  ِمنْ  َواللَّوِ  َأَخُذوا اإْلِ

 [ ( الزىد ألمحد ) .َرهبِّيِمْ  ِإىَل  ِبوِ  تـََقرَّبُوا َما َوأَْبَداهِنِمْ  َوأَْمَواذلِِمْ 

 

 ( يعِب السلف  )كان من دعائهم:  قال اإلمام سفيان -28

 ووسع علينا منها,  اللهم زىدنا في الدنيا

 [ 231 الزىد البن أيب الدنيا ] وترغبنا بها,  وال تزو بها عنا

وال ػلرمون من الدنيا ٍب يرغبون هبا فتشغلهم وتشغل قلوهبم ,  مرادىم أن يكون لنا كفاية فبل ضلتاج أن نذل للناس وال ضلتاجهم ]

 يعِب قوت يومهم ال ػلتاجون ألحد ( متفق عليو )اللهم اجعل رزق آل زلمد قوتا : وقد كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يدعو فيقول 



 (خرجو مسلم ) آتَاُه  ٗبَا اللَّوُ  َوقـَنـََّعوُ  , َكَفافًا َوُرزِقَ  , َأْسَلمَ  َمنْ  أَفْـَلحَ  َقدْ : وقال صلى اهلل عليو وسلم 

 ( تفسّب الطربي )يُلهيك  وال يُطغيك ال ما الرزق خّب: وقال التابعي قتادة 

ُهمْ  يَْأُكلُ  َفبَل  , أَْيِديِهمْ  ُب  شلَّا اأْلَْخذِ  َوِإىَل  النَّاسِ  إىَل  اْحَتاجَ  ِكَفايَةٌ  َلوُ  َيُكنْ  ملَْ  إَذا فَِإنَّوُ : قال ابن القيم رمحو اهلل تعاىل   َوِعْرِضوِ  حلَِْموِ  ِمنْ  َأَكُلوا إالَّ  َشْيًئا ِمنـْ

 أُِعْبَ  فـََقدْ  ِغَناءً  ُمِنحَ  إَذا فَاْلَعاملُِ  ; َىُؤاَلءِ  بَِنا لََتَمْنَدلَ  َذِلكَ  َلْواَل  : َويـَُقولُ  بَْذِلوِ  ُب  يـَتَـَروَّى اَل  وََكانَ  , َمالٍ  ِمنْ  َشْيءٌ  الثَـّْورِيِّي  ِلُسْفَيانَ  َكانَ  َوَقدْ  , َأْضَعاَفوُ 

 [ ( إعبلم ادلوقعْب )يـَْنظُُر  َوُىوَ  ِعْلُموُ  َماتَ  فـََقدْ  النَّاسِ  إىَل  اْحَتاجَ  َوِإَذا , ِعْلِموِ  تـَْنِفيذِ  َعَلى

 

 ( يعِب جرس الكنيسة ) ؟ أيش أصنع إذا ضرب الناقوس:  قال رجل لسفيان الثوري -29

 [ 2129 ادل لصيات ]!  ؟أيش تصنع إذا ضرط الحمار : فقال لو سفيان

 

 ] فلم يفقو, ولم يَر أنو في صالة  ( يعِب جالساً ) من كان في المسجد:   قال اإلمام سفيان -30

 [ ىذا لكثرة األخبار الواردة ُب ىذا ادلعُب حٌب ال تكاد تغيب عن أحد ] [ 2328ادل لصيات 

 

 



وأن يحسن  ,وأن يزوجو إذا بلغ , أن يحسن اسمو : حق الولد على الوالد:  قال اإلمام سفيان -31

 [ 155 الرب والصلة البن ادلبارك ] أدبو

 ىذه وصية جليلة وادلشهور تذكّب األبناء ٕبقوق اآلباء لكن من فقو ىذا اإلمام تفطن ذلذا األمر ونبو عليو  ]

 ادل لصيات )- والرب األدب ُب يعِب- الوالد  عن مسئول الولد والولد عن مسئول الوالد  إن :عنهما اهلل رضي اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد قال

 [والده  بر عن مسؤول والولد ,  -الَببية وىو - األدب ُب الولد عن مسؤول الوالد يعِب( ,  2998

 

 :العلماء ثالثة :  قال اإلمام سفيان -32

فذلك العالم الكامل , عالٌم بفمرِه , عالم باهلل عزوجل 

وعالم باهلل ليس بعالم بفمر اهلل عزوجل 

 [ مسند الدارمي – تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حاًب ] فذلك العالم الفاجر , ليس بعالم باهلل , وعالم بفمر اهلل

 ( الدارمي مسند مقدمة) آَدمَ  اْبنِ  َعَلى اهللِ  ُحجَّةُ  َفَذِلكَ  اللِّيَسانِ  َعَلى َوِعْلمٌ  النَّاِفُع, اْلِعْلمُ  َفَذِلكَ , اْلَقْلبِ  ُب  َفِعْلمٌ , ِعْلَمانِ  اْلِعْلمُ   :البصري احلسن قال ]

 اْلِعْلمِ  ُذو يـََتَجمَّلَ  َأنْ  ُعُمرٌ  ِبُكمْ  طَالَ  ِإنْ  يُوِشكُ  فَِإنَّوُ , ِبوِ  لَِتَجمَُّلوا تـََعلَُّموهُ  َواَل  ِبِو, َوانـَْتِفُعوا اْلِعْلمَ  تـََعلَُّموا: يـَُقالُ  كانَ   :عبيد بن حبيب التابعي وقال

 [ ( الدارمي مسند مقدمة ) بِِبزَّتِوِ  اْلِبزَّةِ  ُذو يـََتَجمَّلُ  َكَما, ِبِعْلِموِ 



 والعامل الفاجر , اتقوا فتنة العابد اجلاىل : كان يقال:  قال سفيان الثوري -33

 [ تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حاًب ] فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون

َنةَ  اْحَذُروا: يـَُقوُلونَ  السََّلفُ  َكانَ   :اإلسبلم شيخ قال ] َنتَـُهَما فَِإنَّ  اجْلَاِىِل; َواْلَعاِبدِ  اْلَفاِجِر, اْلَعاملِِ  ِفتـْ َنةٌ  ِفتـْ  يـَْقََبِنْ  ملَْ  إنْ  اْلِعْلمِ  َفطَاِلبُ  َمْفُتوٍن, ِلُكلِّي  ِفتـْ

 ( الفتاوى رلموع  ) اليَّبَللِ  ُب  َوَقعَ  َوِإالَّ  َوالسُّنَِّة, بِاْلِكَتابِ  ااِلْعِتَصامِ  ِمنْ  َعَلْيوِ  ػَلُْرمُ  َما َوتـَْركُ  َعَلْيِو, غلَِبُ  َما ِفْعلُ  ِبطََلِبوِ 

 من فسد من: يقولون وكانوا مفتون, لكل فتنة فتنتهما فإن اجلاىل والعابد الفاجر العامل فتنة احذر يقولون السلف كان وذلذا  :اهلل رمحو أيياً  وقال

 العلم ُب سلك من منهما وأضل ميبلً  كان بو ادلأمور العمل دون العلم إىل دعا فمن النصارى من شبو ففيو العباد من فسد ومن باليهود, شبو العلماء

 ٚبالف أعماالً  فيعمل البدع أىل طريق العبادة ُب سلك من وكذلك جهاالت, وىي علوماً  يظنها والسنة الكتاب ٚبالف أموراً  فيتبع البدع أىل طريق

 العمل, دون العلم إىل يدعو أنو فيو غلتمع فقر, أو فقو إىل ادلنتسب ادلنحرف ُب كثّب وىذا فهذا ضبلالت وىي عبادات يظنها ادلشروعة األعمال

 [ (ادلسائل  جامع  ) الشريعة موافق كبلعلا يكون وعمل بعلم إال تتم ال اهلل وطريق الشريعة, ٚبالف بدع فيو إليو يدعو ما ويكون العلم, دون والعمل

 

 ال أدري : رأيت سفيان إذا سئل عن المسائل قال: قال زيد بن احلباب -34

 [ 1851 مسند ابن اجلعد ] ..!  أنو ال يحسن من العلم شيئاً  ,حتى يظن من رأى سفيان وال يعرفو

 أعلم ال : يعلم ال دلا يقول أن العلم من فإن, أعلم  اهلل : فليقل يعلم مل ومن ,  فليقل عِلم من  :عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قال ]

 ( ٤٧٧٤ الب اري  صحيح  )  { ادلتكلفْب من أنا وما أجر من عليو أسألكم ما قل } وسلم عليو اهلل صلى لنبيو قال اهلل فإن



 : بعده من جلساءه يورث أن للعامل ينبغي: يقول ىرمز ابن مسعت    :اهلل رمحو مالك اإلمام قال

 أيديهم ُب منو أصبلً  يكون حٌب ,  أدري ال 

 ( 1016  تارؼلو ُب الدمشقي زرعة أبو)  (  يسكترب وال ذلك من يستحي ال يعِب) . أدري ال : قال , يعلم  ال عما أحدىم سئل إذا حٌب 

 (منو  ويتعلم وغللو يعظمو مالك اإلمام كان جليل تابعي ىرمز  ابن)

 [ بعدىا وما  662 ص ادلعرفة ط ] كتابو ُب ( اجملتىب ) السنن صاحب النسائي الرمحن عبد أبو احلافظ روى

 ؟ هبا يدخل ومل مهراً  ذلا ػلدد أن قبل زوجها فمات تزوجت امرأة عن سئل عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد أن بأسانيد

 [ غّبي فأتوا عليّ  أشد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول فارقت منذ سئلت ما ] : رواية ُب  وقال؟[   أثراً  فيها ٘بدون ىل , سلوا ] : فقال

 [  ؟ أثرا فيها صلد مل الرمحن عبد أبا يا ] لو وقالوا

 اهلل صلى اهلل رسول أصحاب جّلة من وأنت ؟ نسألك مل إذا نسأل من : فقالوا - غليبهم ال وىو الفتوى أصحاب يعِب - شهراً  إليو اختلفوا ] وقال

 [ اهلل فمن صواباً  كان فإن برأيي أقول: ]  مسعود ابن  فقال! [؟ غّبك صلد وال البلد هبذا وسلم عليو

 [ براء منو ورسولو واهلل , الشيطان ومن فمِب خطأ كان وإن , لو شريك ال وحده اهلل فمن صواباً  كان فإن رأيي ٔبهد فيها سأقول: ]  وقال

 قيى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن الصحابة أحد لو شهد  فلما[ العدة وعليها ادلّباث وذلا , شطط وال وكس ال نساءىا كمهر ذلا: ]  قال ٍب

 [ وكرب يديو مسعود بن اهلل عبد فرفع]  : وقالوا[ بإسبلمو إال يومئذ فرحو فرح مسعود بن اهلل عبد رئي فما ] قالوا بو قيى ما ٗبثل

 الشعيب مرسل الدارقطِب وصحح , مواضع ست من أكثر ُب بو واحتج أمحد اإلمام صححو وقد , واشق بنت بروع ٕبديث ادلشهور ىو احلديث ىذا )

 [ (  جداً  قوي وكبلعلا اهلل عبد عن الن عي إبراىيم ومرسل



  .ما أعلم اليوم شيئاً أفضل من طلب العلم:  قال اإلمام سفيان -35

 [ 1914 مسند ابن اجلعد ] طلبهم لو نية: فقال  ؟ إنو ليس لهم فيو نية : فقيل لو

 ( ٥٤٦ اجلعديات )بعد  كانت ٍب , نية فيو يل وليست احلديث طلبت : ثابت بن حبيب قال ]

 عزوجل اهلل لغّب العلم ليتعلم الرجل إن :  يقال  كان( التابعْب أتباع من  )راشد بن معمر  احلافظ قال

 (  820 / 2  ليعقوب والتاريخ ادلعرفة  ) عزوجل هلل يكون حٌب عليو عزوجل اهلل فيأىب 

 [  ورمحتو بفيلو النية اهلل ُيصلح القلب حياة مع والنواىي الزواجر ومرور للعلم طلبو كثرة مع أنو مراده

 

 : ( يعِب والد سفيان )فقال يل سعيد أبوه  , وسفيان هبا, إىل مكة  , ٘بهزت: قال ػلٓب بن ؽلان - 36

؟ فلقيِب سفيان فسألِب عنو  ( يعِب يرجع إيل ) يقدم ( سفيان )قل البِب 

 أقدم: ويقول لك , ىو صاحل  : فقلت

 [ 125 تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حاًب ص ]إظلا مسوا األبرار ألهنم بروا اآلباء واألبناء : فتجهز للقدوم ٍب قال  : قال

 ىذا من عظيم فيلو وطاعتو لربو عزوجل حيث أمر بطاعتهما بادلعروف وُب الباب آيات أحاديث وآثار ليس ىذا موضع بسطها  ]

 ( للوالدين ) والعقوق الرب عن البصري احلسن التابعي اإلمام وسئل



 ٗبعصية يأمراك مل ما , بو أمراك فيما تطيعهما وأن , ملكت ما ذلما تبذل أن الرب : فقال

 [ (  10 ادلبارك البن والصلة الرب  ) وٙبرمهما , هتجرعلا أن : والعقوق

 

 [ 338 / 8 احللية ]  إرضاء الخلق غاية ال تدرك:  روى أبو نعيم عن سفيان أنو قال -37

 ِفيوِ  َما فَاْنظُرْ . َسِبيلٌ  النَّاسِ  ِمنَ  السَّبَلَمةِ  ِإىَل  لَْيسَ  ُتْدَركُ  اَل  َغايَةٌ  النَّاسِ  ِرَضاءُ  ُموَسى أَبَا  يَا :َعَلْيوِ  اللَّوِ  َرمْحَةُ  الشَّاِفِعيُّ  يل  قَالَ  اأْلَْعَلى َعْبدِ  ْبنَ  يُوُنسَ  قال ]

 ( لآلبري ومعناه ُب مصادر أخرى وادلناقب لل طايب العزلة ) ِفيوِ  ُىمْ  َوَما النَّاسَ  َودَعِ  فَاْلَزْموُ  نـَْفِسكَ  َصبَلحُ 

 

 : عنو ورضي تعاىل اهلل رمحو اإلسبلم شيخ قال

 [ الناس مؤونة اهلل كفاه الناس بس ط اهلل أرضى من ]:  ومرفوعا موقوفا ويروى معاوية إىل بو بعثت الذي عائشة حديث ُب ما فالواجب

 [ شيئا اهلل من عنو يغنوا مل اهلل بس ط الناس أرضى ومن الناس, عنو وأرضى عنو اهلل رضي ]: لفظ وُب 

   الفاسدة أغراضهم على والرؤساء ادللوك يعْب فيمن غلري  وىذا[ ذاما الناس من حامده وعاد ]: لفظ وُب 

 [ ( 163 / 1 الفتاوى رلموع على ادلستدرك ) بدعهم على والدين العلم إىل ادلنتسبْب البدع أىل يعْب وفيمن

 

 



 :كانوا يكرىون الشهرتين :  قال اإلمام سفيان -38

الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس فيها أبصارىم 

 [ 334 إصبلح ادلال البن أيب الدنيا ] والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل فيها

  :علي لو فقال لباسو ُب عنو اهلل رضي طالب أيب بن علي السفهاء بعض وعاتب ]

 ( 703 أمحد مسند زوائد  ).اْلُمْسِلمُ  يبَ  يـَْقَتِديَ  َأنْ  َوَأْجَدرُ  اْلِكرْبِ, ِمنَ  أَبـَْعدُ  ُىوَ  َولِلِّيَباسِ  َلُكمْ  َما

 ( 318 / 4 األولياء حلية )  العلماء عليك يعيبو وال السفهاء فيو يزدريك ال ما الثياب من ألبس  :الشعيب اإلمام قال

 [ ( 63 الدنيا أيب البن التواضع ) السَُّفَهاءُ  يـَْزَدرِيكَ  َواَل  اْلُفَقَهاءُ  َيْشَتِهُركَ  َما الثِّـيَيابِ  ِمنَ  تـَْلَبسْ  اَل   :الن عي إبراىيم وقال

 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] الزىد في الرياسة أشد من الزىد في الدنيا:  قال اإلمام سفيان -39

 ( تاريخ بغداد ترمجتو – الطيوريات )الرِّيئاسة  ُحبُّ  اخلفيَّة  الشهوة:قال أبو داود السجستاين اإلمام صاحب السنن ]

  [( 45 الكبّب الزىد..)  فَبك , َقِدرَ  من الزاىد إظلا : يقول العابد الطائي داود وكان

 

 



 تفسّب ابن أيب حاًب ] أن نبي اهلل شعيب عليو السالم كان يسمى خطيب األنبياء: قال اإلمام سفيان -40

 [ ىذا صح عن غّبه أيياً ] [ 11999

 تفسّب ] نفع اآلخرة : قال اإلمام سفيان  { آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً  } -41

 [ ىذا صح عن غّبه أيياً ] [ 4910ابن أيب حاًب 

 

 ؟  لسفيان ادُع ليقال رجل -42

 [ 354 / 20 تفسّب الطربي ] إن ترك الذنوب ىو الدعاء : فقال سفيان

 , اإلؽلان حقيقة وىو وذكره وعبادتو اهلل بطاعة اشتغالو من بأعظم يكره ما منو واستدفع ػلب ما اهلل من العبد استجلب فما :رجب ابن احلافظ قال ]

... آمنوا الذين عن يدفع اهلل فإن

. منو تطلبونَوُ  شيًئا منعُكم ما :يعِب, عصاُكم  ما اللَّوَ  أطعتمُ  لو: التابعْبَ  بعضُ  قال

 [ ( 8 / 1 الب اري شرح ). ادلعصية عن بالطَّاَعةِ  االشتغالَ  :يعِب, الذنوِب  تركُ  الدعاءُ : يقولُ  سفيانُ  وكان

 

 



كلما أخطؤوا خطيئة أنعمنا عليهم  : قال سفيان  { سنستدرجهم من حيث ال يعلمون } -43

 [ 2352 ادل لصيات ] وأنسيناىم االستغفار , نعمة

. احلَْقِّي  ِبَغّْبِ  َواْلُعُلوِّي  اأْلَْرضِ  ُب  َواْلبَـْغيِ  َوالظُّْلمِ  اْلَفَواِحشِ  َأْصَحابِ   َوَلذَّةُ :قال ابن القيم  ]

َا احلَِْقيَقةِ  ُب  اللَّذَّاتُ  َوَىِذهِ   َمْسُموًما; َلِذيًذا َطَعاًما ِلَغّْبِهِ  َقدَّمَ  َمنْ  ٗبَْنزَِلةِ  اللَّذَّاِت, َأْكَملَ  هِبَا َوػَلْرَِمُهمْ  اآْلاَلِم, أَْعَظمَ  هِبَا لُِيِذيَقُهمْ  ذَلُمْ  اللَّوِ  ِمنَ  اْسِتْدرَاجٌ  ِىيَ  ِإظلَّ

 {َمِتْبٌ  َكْيِدي ِإنَّ  ذَلُمْ  َوأُْمِلي - يـَْعَلُمونَ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ }: تـََعاىَل  قَالَ  َىبَلِكِو, ِإىَل  ِبوِ  َيْسَتْدرُِجوُ 

 [ ( اجلواب الكاُب )نِْعَمًة  ذَلُمْ  َأْحَدثـَْنا َذنـًْبا َأْحَدثُوا ُكلََّما: تـَْفِسّبَِىا ُب  السََّلفِ  بـَْعضُ  قَالَ 

 

 { وهلل ما في السموات وما في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهلل غفور رحيم } -44

 . يغفر لمن شاء الكثير من الذنوب : قال سفيان

 [ 758 / 3 تفسّب ابن أيب حاًب ] ويعذب من شاء على الصغيرة 

 

 



 ( يعِب ُب ادلنام ) رأيت كفن ريحانة من الشام رفعت:  قال رجل لسفيان الثوري -45

 إن صدقت رؤياك فقد مات األوزاعي مغرب ذلك اليوم : فقال سفيان

 [ 30 مسند عمر ليعقوب بن شيبة  ] فوجدت موت األوزاعي فيو : قال الرجل

 

وعلى ظهره كتاب في , رأيت سفيان بعد موتو : قال اإلمام احلافظ ػلٓب بن سعيد القطان  -46

 [ 1916 مسند ابن اجلعد ] { فسيكفيكهم اهلل وىو السميع العليم }ليس بسواد , موضع كفنو من جلده 

 [ ىذا من عظيم بشرى ادلؤمن ]

 

المرأة تمر بالرجل فال يملك نفسو  , النساء:  قال اإلمام سفيان { وخلق اإلنسان ضعيفاً    }-47

 [ ترمجتو –حلية األولياء ] !  ؟ففي شيء أضعف من ىذا , منها بشيء وإن كان ىو ال ينتفع , عن النظر إليها

 { ضعيفاً  اإلنسان وخلق } :عزوجل اهلل  ُب قول]



 [ النساء أمور ُب منو أضعف شيء ُب اإلنسان يكون ليس, عنهن  يصرب ال النساء أمر ُب ضعيف ]: طاووس اجلليل التابعي قال

 [ عندىن عقلو يذىب النساء ] : اجلراح بن وكيع احلافظ وقال

 [ النساء من الرجال على أضر فتنة تركت ما ]  :فقال التحذير أشد ذلك من وسلم عليو اهلل صلى النيب حذر ولذلك

 [ النساء ُب كانت إسرائيل بِب فتنة أول فإن النساء واتقوا , الدنيا اتقوا ] : وقال

  بذلك الشديدة وادلناداة واألسواق والربامج الشاشات ُب النساء وظهور إليو والدعوة االختبلط ٛبكْب من اليوم الدنيا حال ُب نظر ومن

 وخدمو أعوانو من وأطاعة تبعو ومن الشيطان ىو أوال ذلذا الداعي أن يقينا علم

  الرجال قبل للنساء والدمار اخلراب باب ىذا فإن

 بزوجها ادلرأة تشبع وال بأىلو الرجل يشبع وال رلتمع ينظف وال أسرة تستقر فبل

 شاشة أو سوق أو عمل ُب رآىا رأسو ُب بصورة اآلخر يقارن منهما كل تعيسة احلياة وتبقى

 أميْب كانوا وإن قدؽلا األسر استقرار أسرار من أعلم واهلل وىذا

 القليلة باحلاالت إال فيو يقارنو من وال عنو قلبو يشغل ما ىناك وليس اآلخر للطرف حاجتو يقدر طرف فكل 

 الزواج تكاليف مجع وصعوبة العيش ضيق مع

 الرياضة وُب نساء إطارات إعبلن ُب اليوم نشاىد كما النساء أمر على الَبكيز مع لو وسهلوىا قربوىا وأسباهبا الفتنة عن ادلسلم ابتعد ما كل واليوم

 ! نساء السيارات إعبلن وُب نساء

 !!؟  والبنوك البناء ومواد واإلطارات بالسيارات النساء عبلقة فما



 !؟ الناس بْب ىذا ينتشر فلم  بيائعهم هبا ويروجون يبتاعوهنا سلعة عندىم والنساء فتنة تكن مل فلو

 !؟ إعبلن كل ُب والسفور التربج قمة ُب فتيات ييعون ودلاذا

 السهام ىذه من قلب يسلم يكاد وال عْب تسلم تكاد فبل

 [ ! عملو فيحبط ينظر النظرة الرجل لعل ] : أمحد اإلمام قال وقد

 ادلستعان واهلل الدين وحامل الدين يهدم وٖبراهبا واجملتمعات القلوب خراب أبواب من عظيم باب ىذا أن يقينا علم الناس رؤوس ُب ىذا زرع فمن

 [وفيل  منو برمحة تغمدىم شلن وغلعلنا وإياكم ػلفظنا أن اهلل نسأل

 وال رأى سفيان مثل نفسو , ما رأيت مثل سفيان:  قال ػلٓب بن ؽلان  -48

 [ 1766 مسند ابن اجلعد ] فصرف وجهو عنها , أقبلت عليو الدنيا

 

 ] وال أبغض إلي من صحبة قاريء , ما من شيء أحب إلي من صحبة فتى:  قال اإلمام سفيان -49

 [ 1834مسند ابن اجلعد 

 ذلك وغّب والتحزبات الشبهات من خلي سليم بقلب والدين التعلم على ادلقبل والفائدة اخلّب يريد الذي ادلتواضع الفٌب صحبة أن أعلم واهلل مراده] 

 ودلعلمو لو للطرفْب مفيدة فصحبتو

 [ لنا ويغفر يرمحنا أن اهلل ذلك نسأل شابو وما واالنتصار اجلدل وزلبة الكرب داء بعيهم عند ويكون متعبة فصحبتهم القراء بعض وأما



 وكل ما تزين بو المسجد, يكره النقش والتزويق في المساجد :  قال اإلمام سفيان -50

 [ صح ىذا ادلعُب عن غّبه كثّب ] [ 367 / 2 شرح الب اري البن رجب ] إنما عمارتو بذكر اهلل عزوجل : ويقال

 

 { قل احلمد هلل وسبلم على عباده الذين اصطفى } -51

  ( يعِب عباده الذين اصطفى ) ىم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : قال سفيان

 [ 99 / 18 تفسّب الطربي ]

 عليو وأكرمهم اخللق أحب لصحبة عزوجل اهلل اختاره ومن, األمر  ىذا رأس بأهنم اإلخبار وإظلا فيهم لآلية حصراً  ليس  ىذا]

شك   ببل وادلصطفْب األولياء رأس ىم

 [النيب صلى اهلل عليو وسلم وأبو بكر وعمر :  قالوا{َعَلْيِهْم  أَنـَْعْمتَ  الَِّذينَ   ِصرَاطَ } ُب قولو تعاىل قال أبو العالية واحلسن البصري كما 

 

وسلم منو أصحاب محمد صلى  , ومسح على الخفين , من أكل الجري:  قال اإلمام سفيان -52

  [1877 مسند ابن اجلعد ] فهو بريء من األىواء , اهلل عليو وسلم



فكان , اجلري نوع من السمك ػلرمونو وال يرون ادلسح وال يسلم منهم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,  ىذه من عبلمات الرافية آنذاك ]

وُب الشام النصب , ففي البصرة انتشرت بدعة القدر , ُب وقتو من كان كذلك رافيي ومن مل يكن فهو سِب وىذا ؼلتلف باختبلف الزمان وادلكان 

 [وىكذا 

 بن زلمد ثنا دكْب بن حاجب ثنا نصر بن زلمد بكر أبو حدثنا :  [ 19 / 7 احللية  ُب] نعيم أبو قال -53

:  قال  الزبّبي أمحد أبو ثنا األحول صاحل أبو ثنا إدريس

.  وأوجز عظني أن سفيان إلى سفيان إخوان بعض كتب 

.  كلو السوء من وإياك اهلل عافانا الرحيم الرحمن اهلل بسم :  سفيان إليو فكتب

 وال تنجو حتى لنفسك اعمل ينقضي ال وفكرىا يدوم ال وفرحها يفنى ال غمها الدنيا إن أخي يا

 . والسالم,  فتعطب تتوان

 ثنا الطرسوسي جابر بن عبد اهلل ثنا علي بن إبراىيم بن زلمد حدثنا   :[ 22 / 7 احللية  ُب] نعيم أبو قال -54

 إليو يشكو سفيان أخيو إلى سعيد بن مبارك كتب:  قال  السندي بن عبد اهلل ثنا خبيق بن عبد اهلل

 الموت ذكر وليكن عيالك على القيام ففحسن بعد أما الثوري سفيان إليو فكتب , . بصره ذىاب

  والسالم,  بالك من



:  قال  السندي بن عبد اهلل ثنا خبيق بن عبد اهلل ثنا جابر بن عبد اهلل ثنا إبراىيم بن زلمد حدثنا (*)

.  بصره ذىاب إليو يشكو سفيان أخيو إلى مبارك كتب 

.  بصرك ذىاب عليك يهن الموت اذكر ربك شكايتك فيو تذكر كتابك فهمت أخي يا إليو فكتب

 . والسالم

: قال الطنافسي, زلمد بن علي َحدثنا َأيب, َحدثنا : والتعديل اجلرح تقدمة ُب حاًب أيب ابن وقال ( *) 

  بصره ذىاب ِإليو يشكو ُسفيان إلى ُسفيان َأخو َسعيد بن مبارك كتب: قال يذكر احلسن َأخي مسَِعتُ 

 .بصرك ذىاب عليك يهون الموت فاذكر لربك شكاتك تكثر كتابك أتاني ُسفيان ِإليو فكتب قال

 

 بن بشر ثنا قاال أمحد بن وسليمان احلسن بن أمحد بن زلمد حدثنا   :[ 49 / 7  احللية  ُب] نعيم أبو قال -55

 : إلّي  سفيان كتب :قال  سعيد بن مبارك ثنا العجلي صاحل بن عبد اهلل ثنا موسى

 . والسالم ,  بالك من الموت  وليكن عيالك على القيام ففحسن:  بعد أما 



 أبو حدثِب : قال البزاز ادلعاَب بن أيوب بن زلمد بكر أبو حدثِب   :[ 1898  اإلبانة  ُب] بطة ابن قال -56

 كتب : قال , ظلّب بن اهلل عبد حدثنا : قال , عفان بن علي بن احلسن حدثنا : قال , الصوُب احلسن

  :الثوري سفيان إلى الديلي داود أبو

 وحرمني , وأضلني فخذلني وإرشادي وعصمتي ىداي علي قدر رب في تقول فما , بعد أما 

 ؟ جار أم الرب ىذا علي أعدل , العذاب دار وأنزلني , العقاب علي وأوجب الصواب

 لك وجب واإلرشاد والتوفيق العصمة أن تزعم كنت فإن  , بعد أما : سفيان إليو فكتب : قال 

.  أحدا وجل عز اهلل يظلم أن ومحال ظلمك فقد , ذلك فمنعك اهلل على

  .عليم واسع واهلل يشاء من يؤتيو اهلل فضل فإن , اهلل فضل من ذلك أن تزعم كنت وإن 

 

:  قَالَ  اْلقطَّان سعيد بن ػلٓب َحدثَنا  : [ 451 - اهلل عبد برواية العلل  ُب] أمحد اإلمام قال -57

  .اأْلَْمَوات بِوِ  يغبط ِبَما اْلَحيّ  أغبط : يُ َقال  َكانَ  اْلُمؤمِنينَ  َأِمير ِإَلى الث  ْوريّ  يَ ْعِني ُسْفَيان كتب

  [ يعِب اغبط الناس إذا عملوا العمل الصاحل الذي يغبط من عملو شلن مات ]



 :قال الفريايب َحدثنا السبلل, ِإسرائيل بن ِإمساعيل َحدثنا :[   والتعديل اجلرح تقدمة  ُب] حاًب أيب ابن قال -58

 عليك سالم عباد, بن عباد إلى سعيد بن ُسفيان من: فقال عباد بن عباد إلى سعيد بن ُسفيان كتب

 .بعد أما ىو؛ ِإال   إلو ال الذي اهلل إليك َأحمد فِإني

 عنك يغنوا لم الناس اتقيت وإن الناس, كفاك وجل عز اهلل اتقيت فِإن اهلل, بتقوى أوصيك فِإني 

. شيًئا اهلل من

 يحق ما ِإليهم وتؤدي زمانك أىل بها تصحب خالال فيو لك أصف كتابًا إليك أكتب َأن سفلت 

. لك الذي وجل عز اهلل وتسفل عليك, لهم

 وكيف أحد, مكان أعلمُ  الَ  بل قليل, بو المقيمون اليوم فيو الناظرون جسيم, َأمر عن سفلت وقد 

ذلك؟  يستطاع

. الغريق بدعاء دعا من ِإال   شره من ينجو وال والباطل, الحق ليشتبو أَنو الزمان, ىذا كدر وقد 

. حكيم عين فيو تقر ال زمان الناس على يفتي َأن يوشك: يقال  وكان ىكذا ؟ أحد مكان تعلم فهل 



 واحذر وجل, عز اهلل بكتاب واستفنس بنفسك واشتغل العزلة والزم وجل عز اهلل بتقوى فعليك 

. منهم والدنو والمساكين بالفقراء وعليك األمراء,

 أقبلت عليك رد وإن وجل, عز اهلل حمدت منك قبل فِإن رفق في بخير تفمر َأن استطعت فان 

. شغال فيها لك فِإن نفسك على

. الدنيا في الزىد من أشد فيها الزىد فِإن وحبها المنزلة واحذر 

 من لهم وكان الزمان ىذا يدركوا َأن يتعوذون كانوا وَسلم َعليو اهلل َصلى محمد َأصحاب َأن وبلغني 

 مع الخير على أعوان وقلة صبر وقلة وبصر علم قلة على أدركنا حين بنا فكيف لنا, ليس ما العلم

الناس ؟   من وفساد الزمان من كدر

.  بو والتمسك األول باألمر وعليك 

.  خمول زمان ىذا فِإن بالخمول وعليك

 فِإن والطمع, إياكم: قال َعنوُ  اهلل َرضي الخطاب, بن ُعمر فان الناس مخالطة وقلة بالعزلة وعليك

. السوء خالط من راحة العزلة وفي غنى, واليفس فقر, الطمع



 .عبادة العزلة: يقول الُمسي ب بن َسعيد وكان 

 فيما تركهم في والنجاة ذلك ذىب فقد اليوم ففما ببعض , بعضهم انتفع التقوا ِإذا الناس وكان 

. نرى

: لك فيقال تخدع, َأن وإياك اأَلشياء, من شيء في تخالطهم وأن منهم والدنو واألمراء وإياك 

. سلماً  القراء فجار اتخذىا وإنما إبليس خدعة تلك فِإن مظلمة, َأو مظلوم, عن فترد تشفع

. مفتون لكل فتنة فتنتهما فِإن الفاجر, العالم وفتنة الجاىل, العابد فتنة اتقوا: يقال وكان 

 بقولو يعمل َأن يحب ممن تكون َأن وإياك تنافسهم, وال ذلك, فاغتنم والفتيا المسفلة كفيت وما 

. منو يسمع َأو قولو, وينشر

 باب وىو والفضة, الذىب من ِإليو أحب الرياسة تكون من الناس من فِإن الرياسة, وحب وإياك 

. السماسمرة العلماء من البصير ِإال   يبصره ال غامض

 على يعرض زمان الناس على سيفتي: ُحذيفة َوقال. النمل دبيب من أخفى الرئاء فِإن الرئاء واحذر 

. يركب أيما يدري فال والشر, الخير الرجل



 وفي األُمة ىذه على وجل عز اهلل يد تزال ال: قَال وَسلم َعليو اهلل َصلى اهلل رسول عن ذكر وقد 

 يعظم لم وما أشرارىم, خيارىم يبر لم وما أمرائهم إلى قراؤىم يمل لم ما وجناحو, جواره وفي كنفو

 وسلط الفاقة بهم وأنزل الرعب قلوبهم في وقذف عنهم, رفعها ذلك فعلوا فإذا فجارىم, أبرارىم

. العذاب سوء فساموىم جبابرتهم عليهم

 الموت فليكن ذلك, عن يشغلهم بآخر أردفو ِإال   منو يضجون أمر يفتيهم ال ذلك كان ِإذا: وقال 

 عليك ىان الموت ذكر أكثرت ِإن فِإنك الموت, ذكر وأكثر األمل, وأقل بالك, ومن شفنك, من

. دنياك أمر

 كثره, قليل في ذكرتموه وإن قللو, كثير في ذكرتموه ِإن فِإنكم الموت, ذكر أكثروا: ُعمر وقال 

 .الموت يشتهي للرجل حان قد أَنو واعلموا

 .الطاعة سبيل وبك بنا وسلك المهالك, من وإياك اهلل أعاذنا 

 



َثِِب : قَالَ  , اللَّوِ  َعْبدِ  أَبُو َوَأْخبَـَرنَا  [ 560 والقدر القياء  ُب]  البيهقي قال -59  ِإبـَْراِىيمَ  ْبنُ  احلََْسنُ  زُلَمَّدٍ  أَبُو َحدَّ

 نا , اْلَمْنِبِجيُّ  ُموَسى ْبنُ  ِإْدرِيسُ  نا , الرَّقِّييُّ  اْلَعبَلءِ  ْبنُ  ِىبَللُ  نا , اْلَفارِِسيُّ  َمْرَدَوْيوِ  ْبنُ  احلَُْسْْبُ  نا , اْلَفارِِسيُّ 

 :قَالَ  , َجدِّيي َعنْ  , َأيب 

َها سَلُْتوَمةٍ  ِبرُقْـَعةٍ  َجارِيَةٌ  َجاَءتْ    :ِفيَها فَِإَذا , َوقـََرَأَىا فـََفيََّها الثَـّْورِيَّ  يـَْعِِب  ُسْفَيانَ  ِإىَل  َدفـََعتـْ

 ِفي تَ ُقولُ  َما , الث  ْوِريِّ  َسِعيدٍ  ْبنِ  ُسْفَيانَ  ِإَلى اأْلَْوِديِّ  َيزِيدَ  ْبنِ  َداُودَ  ِمنْ  , الر ِحيمِ  الر ْحَمنِ  الل وِ  ِبْسمِ  

 بُِقْدرَتِوِ  َذِلكَ  ِمنْ  َفَمنَ َعِني َوتَ ْوِفيِقي َوِعْصَمِتي َوِإْصاَلِحي ِإْرَشاِدي َعَلى َوَقَدرَ  , َعَلي   َقَدرَ  َقِديرٍ  َربٍّب 

بَِنيَ  َأنْ  َعَلي   َعَزمَ  َوَقدْ  , بُِقو تِوِ  َوَحَجَبِني َعَدَل؟  َأمْ  َعَلي   َجارَ  , بِالن ارِ  يُ َعذِّ

 َرُسولُ  ُمَحم ًدا بَِفن   َوَأقَ ر   , اْلُهَدى ات  َبعَ  َمنِ  َعَلى الس اَلمُ  , الر ِحيمِ  الر ْحَمنِ  الل وِ   ِبْسمِ : ُسْفَيانُ  َفَكَتبَ  

يَمانُ  َيُكنِ  ِإنْ  , اْلُعَلى َربِّ  ْرَشادُ  اإْلِ ْصاَلحُ  َواإْلِ  , اَلزًِما الل وِ  َعَلى َلكَ  َحقًّا َوالت  ْوِفيقُ  َواْلِعْصَمةُ  َواإْلِ

 , بِالن ارِ  يُ َعذَِّبكَ  َأنْ  َعَلى َعَزمَ  َوَقدْ  , َعَلْيوِ  َلكَ  ُىوَ  َما بُِقو تِوِ  َوَحَجَبكَ  , بُِقْدرَتِوِ  َفَمنَ َعكَ  , َواِجًبا َوَديْ ًنا

 , َعَلْيوِ  يَ ْعِدلَ  اَل  َأوْ  , َخْلِقوِ  ِمنْ  َأَحدٍ  َعَلى الل وُ  َيُجورَ  َأنْ  اْلُمَحالِ  َوِمنَ  يَ ْعِدلْ  َوَلمْ  َعَلْيكَ  َجارَ  ِإن وُ  قُ ْلَنا



 َيُكنْ  فَِإنْ  , اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالل وُ  َيَشاءُ  َمنْ  َفْضَلوُ  يُ ْؤِتي فَالل وُ  , الل وِ  ِمنَ  َفْضاًل  ُكلُّوُ  َذِلكَ  َيُكنْ  َوِإنْ 

. اْلَعِظيمِ  اْلَعِليِّ  بِالل وِ  ِإال   قُ و ةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل  , بِاْلَحقِّ  َأْدَحْضَناَىا ُحج ةٌ  َىُهَنا

 َربِّ  ِإَلى ُكل َها اأْلُُمورَ  فَ و ضَ  َوأَن وُ  , ُمِقيًما َعَلْيوِ  َكانَ  ِمم ا الل وِ  ِإَلى تَائًِبا َداُودُ  ِإلَْيوِ  َفَكَتبَ : قَالَ  

 اْلَعاَلِمينَ 

 

 األنطاكي, خبيق بن اهلل َعبد إيل كتب: قال أيب ذكره   :[ 86 ص والتعديل اجلرح تقدمة  ُب] حاًب أيب ابن  قال-60

 :يقول أسباط بن يوسف مسَِعتُ : قال

 .الدنيا في الزىد األعمال أفضل: يقول الثَّوري ُسفيان مسَِعتُ  

 :كتب رجل, إىل كتب ِإذا ُسفيان كان: قال يوسف وَحدثنا: قال

 إليك َأحمد فِإني عليك, سالم فالن, بن فالن إلى َسعيد بن ُسفيان من الرحيم, الر حمن اهلل بسم 

 شيء كل على وىو الحمد, ولو الملك لو وتعالى تبارك أىل, للحمد َوىو ىو ِإال   إلو ال الذي اهلل

 : بعد أما قدير؛



 ال حيث من ويرزقو مخرجا لو يجعل اهلل يتق من فِإنو العظيم, اهلل بتقوى ونفسي أوصيك فِإني

. المتقين من وإياك اهلل جعلنا يحتسب,

 فان تجئهم فال {َأَحدٌ  الل وُ  ُىوَ  ُقلْ } عليهم تقرأ الملوك ىؤالء دعاك ِإن: ُسفيان وقال: قال 

 .للقلب مفسدة قربهم

 

  البحر يركب َأن الخواص سليمان أراد:   أسباط بن يوسف  قال-61

 أميركم أَنَا: فقال ,أمير  من لنا البد: لو فقالوا

 . الدنيا في الزىد من أشد الرياسة في الزىد :ِإليو فكتب الث وري, ُسفيان ذلك فبلغ 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ].بفمير لكم لست:  قال الكتاب قرأ فلما 

  



 بن عثمان إىل الثَّوري كتب قال الوليد أَبو حدثِب مسلم بن زلمد َحدثنا :  وقال ابن أيب حاًب-62

 الفتن ىاج وقد مسكة اأَلرض وفي الري تذكر كنت قد عليك السالم بعد أما :زائدة

 .الفتن  جنب لمن السعيد ِإن: وَسلم َعليو اهلل َصلى الن بي قال وقد ,انج  ثم بنفسك فانج 

 

 يَعِب عيَسى, بن اهلل َعبد مسَِعتُ : قال ميسرة, بن علي َحدثنا َأيب, حدثِب :  وقال ابن أيب حاًب-63

 .الناس احذر: سفيان إلي كتب  زائدة بن عثمان يل قال: قَال الوسواس,

 :طاُووسا أدرك وكان أيب إىل زائدة بن عثمان فبعث قال 

  الناس؟ احذر معُب فما الناس احذر َأن إيل كتب ُسفيان ِإن 

 جيبك وراء ما احذر قال

 قال ادلبارك بن اهلل َعبد َحدثنا اجمليد َعبد بن زلمد َحدثنا العسكري, ػَلَٓب  بن سهل َحدثنا :  وقال-64

,  اهلل علمك مما الناس في فانشر بعد أما المبارك ابن اهلل َعبد إلى  :سعيد بن ُسفيان إيل كتب

 .والسلطان وإياك



 َعنِ  َوَسُلوِني  ,َعاِلمٌ  بِوِ  فَِإنِّي اْلُقْرآنِ  َعنِ  َسُلوِني : يـَُقولُ  ُسْفَيانَ  مسَِْعتُ :  قال احلافظ عبد الرزاق -65

  .َعاِلمٌ  ِبَها فَِإنِّي اْلَمَناِسِك 

 ىذا مع ورعو الشديد ُب أمر الفتيا والتعليم كما تقدم لكنو بلغ ُب ىذا العلم مبلغا كبّباً جعلو يقول ىذه الكلمة مع الثقة باهلل عزوجل أن يوفقو ]

 [للحق كما كان علي رضي اهلل عنو وىو من أورع الناس وأعلمهم يقول ألصحابو سلوين سلوين 

 

 قَاُرورَةٍ  ِفي ِبَمائِوِ  َفَذَىْبتُ  َسِعيدٍ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  اْشَتَكى :قَالَ  ُأَساَمةَ  أََبو  قال احلافظ -66

يَراِني   فََفرَيْ ُتوُ   رَاِىٍب  بَ ْولَ  َىَذا َيُكونَ  َأنْ  يَ ْنَبِغي  ؟َىَذا َمنْ  بَ ْولُ : فَ َقالَ , ِإلَْيِو  فَ َنَظرَ  الدِّ

 الديراين طبيب نصراين ذكر امسو ُب بعض ] [ 1085 مسند ابن اجلعد ] َدَواءٌ  ِلَهَذا َما  ,َكِبَدهُ  اْلُحْزنُ  فَ ت تَ  َقدْ  رَُجلٌ  َىَذا 

 [لو كنت ال أعلم لكان أقل حلزين : وكان سفيان شديد احلزن دلا ػلصل للمسلمْب حٌب أنو كان يقول , الروايات 

 

 :يـَُقولُ  َأيب  مسَِْعتُ  وَِكيٍع, ْبنُ  ُسْفَيانُ  ِإيَلَّ  َكَتبَ  : أمحد اإلمام  قال-67

 أخبار ]. بَِنا تَ ْقَتُدوا َفال َوِشَماال َيِميًنا َأَخْذنَا َقدْ  رَأَيْ ُتُمونَا فَِإَذا .الط رِيقِ  َعَلى اْليَ ْومَ  َنْحنُ : ُسْفَيانُ  لََنا قَالَ  

 [ الفتنة عليو تؤمن ال احلي أن عرف راسخ إمام من عظيمة وصية وىذه]  [ 99 ادلروذي للحافظ وأخبلقهم الشيوخ



 فال للحساب أوقف قد فكفَنو ُسفيان عند كنا ربما:  قال احلافظ عبد الرمحن بن مهدي - 68

 الخشوع ذلك ذىب الحديث بو جاء فإذا الحديث بذكر لو فنعرض  , شيء عن نسفلو نجترئ

  [ تقدمة اجلرح والتعديل]  ...,َحدثنا  ...,َحدثنا: ىو فِإنما 

 

 وكان ,ُعمر يسمى لو بفخ َسعيد بن ُسفيان ُأصيب :  عثمان َأيب بن العزيز َعبد حدثِب  قال-69

 كنت وإن ,للسلف الصدر لسليم كنت ِإن َأخي يا اهلل رحمك: قال قبره عليو سووا فلما ,مقدما

 كان سفيان يرجو لو اجلنة والنجاة بالزىد ُب الرئاسة ] [ مقدمة اجلرح والتعديل ] .الرياسة تحب ال أي علمك تخفي َأن لتحب

 وحبو السلف من الصحابة والتابعْب وسبلمة الصدر ٘باىهم فتأمل

 [  ( تاريخ بغداد ترمجتو – الطيوريات )الرِّيئاسة  ُحبُّ  اخلفيَّة  الشهوة:وقال أبو داود السجستاين اإلمام صاحب السنن 

 آخرىا إلى أولها من السورة يفسرون الذين ىؤالء يعجبو ال ُسفيان كان:   قال احلافظ وكيع -70

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] .الكلبي مثل

كلمة الواضح منو وغّبه وإظلا يفسر ,  يعِب الذين يفسرون القرآن سرداً ببل آثار وإسناد وىذا كرىو مجاعة من األئمة أو أنو أراد من يفسر القرآن كلمة ]

 [واهلل أعلم    , ( السورة من أوذلا  إىل آخرىا )السياق ببعيو وينبو على غريب الكلمات وىذا يدل عليو قولو 



 من االكتساب  : األبطال بعمل عليك :يقول الثَّوري ُسفيان مسَِعتُ : قال اأَلحوص,  قال أَبو-71

 االكتساب من احلبلل عمل األبطال وال ػلرص على احلبلل ويتحراه إال ]  [ تقدمة اجلرح والتعديل] .العيال على واإلنفاق ,الحالل 

 [وُب ذلك أحاديث وآثار كثّبة , قلب عامر باإلؽلان واإلنفاق على العيال من أعظم الصدقات والقربات 

 مكة طريق في ُسفيان صحبت : األمحر خالد أبو  قال-72

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] .وأطبقو فيو فنظر فتحو فيو يقرأ لم فإذا يوم كل المصحف في يقرأ فكان 

 [ ػلرص على أن يكون لو نظر ُب القرآن ولو قليبًل فسبحان اهلل ما أحرصهم وما أعظم فقههم ]

 [تقدمة اجلرح والتعديل  ] .أفضل األعمال الزىد في الدنيا:  قال سفيان -73

ألنو إذا زىد ُب الدنيا أقبل على اآلخرة   ]

 الّزْىد لَْيسَ  التـِّيْرِمِذيّ  ُب  الَِّذي احَلِديث ُب  َكَما اهلل ِعْند ٗبَا اْلقلب وثقة اآْلِخَرة الدَّار ُب  ينفع اَل  َشْيء كل ترك ُىوَ  اْلَمْشُروع الّزْىد  :اإلسبلم شيخ قال

نـَْيا ُب  ال إضاعة َواَل  احلَْبَلل بَِتْحِرمي الدُّ
َ
 ِفيَها ِمْنك أَرغب أصبت إذا اْلُمِصيَبة ثـََواب ُب  تكون َوَأن يدك ُب  ٗبَا أوثق اهلل يَد ُب  ٗبَا تكون َأن الّزْىد َوَلِكن ادل

 اْلقلب صفة فـََهَذا آتَاُكم ٗبَا تفرحوا َواَل  فاتكم َما على تأسوا اَل  لكيبل يـَُقول تـََعاىَل  اهلل أِلَن َلك بقيت أَنَـَّها َلو

 َطَعام دون َطَعام ُىوَ  إظلا َأمْحد اإلمام قَالَ  َكَما َذِلك َوغّب َوَمال وملبس مطعم من اهلل طَاَعة على هبَا يستعان اَل  الٍَِّب  الفيول َفَبك الظَّاِىر ُب  َوأما

 ص والورع الزىد ُب رسالة ) َوسلم َعَلْيوِ  اهلل صلى اهلل َرُسول خلق َذِلك ومجاع َوسلم َعَلْيوِ  اهلل صلى الرَُّسول زىد َقبَلِئل أَيَّام وصرب لَِباس دون ولباس

73 ) ] 



 ,المسجد في ونحن ,أَتوضف المطهرة ناولني: الثَّوريّ  ُسفيان يل قال: قال يوسف بن أسباط  -74

 وقد فاستيقظت أَنا نمت ثم اآلخر خده على يساره ووضع األيمن خده على يمينو فوضع فناولتو

 الفجر طلع

 الفجر طلع قد اهلل َعبد أَبَا يا فقلت حالو على وىو 

  [ تقدمة اجلرح والتعديل].الساعة إلى المطهرة ناولتني منذ اآلخرة َأمر في أفكر زلت ما: لي فقال 

ْرَداءِ  َأيب  َعَملِ  أَْفَيلَ  َكانَ  َما : اهلل رمحها الدرداء ألم  قيل]  ؟ الدَّ

 ( 35729 شيبة أيب ابن مصنف  ). التـََّفكُّرُ  : قَاَلتْ  

 : احلنبلي رجب ابن قال

. ادلسيب وابن احلسن عن ذلك وُروي. البدن نوافل َعَلى التفكر يفيلون السَّلف كان

". العبادة أفيل اهلل نعم ُب الفكر: "العزيز عبد بن عمر قال

". الفكرة طول النوافل أفيل: "التيمي زلمد بن اهلل عبد وقال

. والتفكر االعتبار الدرداء أيب عمل أكثر وكان

. أيياً  ىذا مثل َعَلى يدل أمحد اإلمام وكبلم



". خلقها كيف اخلبلئق وُب قدرىا, كيف ادلقادير وُب دبرىا, كيف األمور ُب بالنظر: "بثبلث ادلعرفة تناول: النون ذو وقال

. بطاعتو: قال اهلل؟ معرفة تنال شيء بأي: الداراين سليمان أبو وسئل"

". بو: قال طاعتو؟ تنال شيء فبأي: قيل

  [( 315 / 3رسائلو رلموع ) ذلك قدر َعَلى وغّبه الذكر من العبادة لذة لو وحصلت لطاعتو, وزلبتو لو زلبتو قويت باهلل العبد معرفة قويت فكلما

 

 ثم وجل عز اهلل في أخاه الرجل أحب ِإذا  :يقول الثَّوري ُسفيان مسَِعتُ :  قال يوسف بن أسباط -75

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ]. وجل عز اهلل في يحبو فلم عليو يبغضو فلم اإلسالم في حدثا أحدث

(  302 الرسائل رلموع ) اإلؽلان أصول من اهلل ُب والبغض اهلل ُب احلب  :احلنبلي رجب ابن قال] 

َقِلب اَل  أَنو اهلل ُب  والبغض احْلبّ  َىَذا وعبلمة  :القيم ابن وقال   َحَواِئجو َوَقَياء َلوُ  وخدمتو ِإلَْيوِ  إلحسانو حبا  ( اهلل لبغيض  ) بغيو يـَنـْ

َقِلب َواَل    ويؤدلو يكرىوُ  ما ِجَهتو من ِإلَْيوِ  وصل ِإذا بغيا ( اهلل حلبيب ) حبو يـَنـْ

  (253الروح ) تَائًِبا نازعا بَاِغيا أَو رُلَْتهدا أَو متأوال أَو ِفيوِ  هلل ُمطيًعا عمدا َوِإمَّا خطأ ِإمَّا

 يرجع حٌب يده على وتشد وتنصحو تبغيو فلم رسولو وخالف عزوجل اهلل وأغيب وابتدع أحدث فإذا , أطاعو ألنو هلل أحببتو إذا أنك ىذا  ووجو*

 [ عزوجل هلل ٙببو فلم

 



 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] الخمس وصل ونم فازىد بالدنيا بالزىد ِإال   تصلح ال القراءة ِإن:  قال سفيان -76

الصَّاِدَق ؟   اْلَعاملَِ  تـَْعِرفُ  َكْيفَ  اْلُمَباَركِ  اِلْبنِ  ِقيلَ   : (يعِب اإلمام أمحد  ) اللَّوِ  َعْبدِ  أِلَيب  ِقيلَ  اْلَمرُّوِذيُّ  قَالَ ] 

نـَْيا ُب  يـَْزَىدُ  الَِّذي : قَاَل     آِخَرتِوِ  َعَلى َويـُْقِبلُ  الدُّ

 [ ( مفلح البن الشرعية اآلداب ). َيُكونَ  َأنْ  يُرِيدُ  َىَكَذا نـََعمْ : اللَّوِ  َعْبدِ  أَبُو َوقَالَ 

 

 َأو ,شوقا  لطارت القلوب في استقر اليقين َأن لو  :يقول ُسفيان مسعت : وكيع احلافظ  قال-77

  [والتعديل اجلرح تقدمة ]. النار من فرقا وإما,  وجل عز اهلل إلى شوقا إما  , حزنا

نـَْيا وىج َعنوُ  يروح اْلقلب على يهب  نسيم, ولقائو اهلل ِإىَل  الشوق  :القيم ابن قال]   ( الفوائد ) الدُّ

  [ ( 1512 جامع معمر )فلما خلق آدم سكنت , بلغِب أن النار حْب خلقت كادت أفئدة ادلبلئكة أن تطّب : وقال التابعي طاوس رمحو اهلل 

 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] كثرة اإلخوان من سخافة الدين:  قال سفيان -78

  ِديِنوِ  َسَ اَفةِ  ِمنْ  اْلَمْرءِ  َأْصِدقَاءِ  َكثْـَرةُ  :الثَـّْورِيِّي  ُسْفَيانَ  قـَْولُ  َفَأمَّا  :اخلطايب قال ]

  َيْكثـُُروا ملَْ  ػُلَاهبِّيِمْ  وملَْ  يَُداِىنـُْهمْ  ملَْ  َما أَنَّوُ  يُرِيدُ 



َا اْلَكثْـَرةَ  أِلَنَّ    الرِّييَبةِ  أَْىلِ  ُب  ِىيَ  ِإظلَّ

ينِ  ُصْلبَ  الرَُّجلُ  َكانَ  َوِإَذا   اأْلَْتِقَياءَ  اأْلَبـْرَارَ  ِإالَّ  َيْصَحبْ  ملَْ  الدِّي

: الشَُّعرَاءِ  لِبَـْعضِ  اْلُعَلَماءِ  بـَْعضُ  أَْنَشَدين  قَالَ  َوِفيِهمْ 

 َعْقبَل  أَقـَلُُّهمُ  َشْكبًل  َفَأْكثـَُرُىمْ  ... ِمثْـُلوُ  النَّاسِ  ِمنَ  َشْكلٌ  اْمرِئٍ  ِلُكلِّي 

 ( [ العزلة كتاب ) َشْكبَل  أَقـَلُُّهمُ  َعْقبًل  َفَأْكثـَُرُىمْ  ... ِلَشْكِلِهمْ  آِلُفونَ  أُنَاسٍ  وَُكلُّ 

 

 صحيح كان ألنو الناس على الث وري ُسفيان برز: مصعب العابد  بن الرَّمحن َعبد يزيد  أَبو قال -79

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] .اهلل شاء ِإن ويريده الحق يقول عابدا األىواء من بعيدا األديم

 [يعِب الباطن القلب والبدن :  صحيح األدمي ]

 

 :يقال كان قال ُسفيان َأْخرَبنا : ادلبارك بن اهلل عبد اإلمام  قال-80

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ].  بالخوف ِإال   العبادة أحد أطاق وما ,غنى  الموت ذكر 

 َحازِمٍ  أَبَا يَا ِعْظِِب   :العابد حازم أليب اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَالَ ] 



 رَاِسكَ  ِعْندَ  اْلَمْوتَ  اْجَعلِ  ٍُبَّ  اْضَطِجعْ  :  فقال

 اآْلنَ  ِفيوِ  َفُ ذْ  السَّاَعةَ  تِْلكَ  ِفيوِ  َتُكونَ  َأنْ  ٙبُِبُّ  َما اْنظُرْ  ٍُبَّ  

   (األولياء حلية ). اآْلنَ  َفَدْعوُ  السَّاَعةَ  تِْلكَ  ِفيكَ  َيُكونَ  َأنْ  َتْكَرهُ  َوَما 

 ([ اهلل عبد زوائد - ألمحد الزىد) .اْلَعَملَ  َأَساءَ  ِإالَّ  َقطُّ  َعْبدٍ  أََملُ  طَالَ  َوالَ  َعَمِلوِ  ُب  َذِلكَ  َرَأى ِإالَّ  اْلَمْوتِ  ِذْكرَ  َعْبدٌ  َأْكثـَرَ   َما :البصري احلسن وقال

 

 دمتم ما صلوا شباب يا قوموا: يقول بالليل يقيمنا الث وري ُسفيان كان   :يوسف بن زلمد  قال-81

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ]. شبابا

ْسبَلمِ  أَوَّلِ  ُب  نـَتَـَواَعظُ   ُكنَّا: قيس بن غنيم التابعي قال ]   ,ِلَمَرِضكَ  ِصحَِّتكَ  َوُب  ,ِلِكرَبَِك  َشَباِبكَ  َوُب   ,ُشْغِلكَ  قـَْبلَ  فـَرَاِغكَ  ُب  اْعَملْ   ,آَدمَ  اْبنَ  : اإْلِ

 ( [ 1451 اجلعديات ) ِلَمْوِتكَ  َحَياِتكَ  َوُب  ,آِلِخَرِتَك  ُدنـَْياكَ  َوُب 

 

 شدتو في قط السلطان من أحًدا يسب ُسفيان سمعت ما : مهدي بن الرمحن عبد احلافظ  قال-82

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ].  عليهم

 



   [59 / 1  اجلرح والتعديل]سنة  ستْب منذ احلديث ىذا ُب أَنَا:  قال اإلمام سفيان -83

 [ يريد أنو ُب طلب احلديث واآلثار من ستْب سنة يعِب من طفولتو إىل أن شاب وىو طلب احلديث واآلثار رمحو اهلل تعاىل ورضي عنو ]

 

 في منو أذل الغني رأَيت وما ُسفيان مجلس في األمراء ىم الفقراء كان  :ؽلان بن ػلٓب  قال-84

عمل هبا سفيان رمحو اهلل تعاىل وعمل هبا ,  ُب زلبة الفقراء والزىاد والقرب منهم أحاديث وآثار ] [ والتعديل اجلرح تقدمة ].سفيان مجلس

 [اإلمام أمحد رمحو اهلل 

 

: وقال فسكت الطالق في مسفلة عن وسفلوه الث وري ُسفيان شهدت:  قال مروان بن معاوية -85

[  تقدمة اجلرح والتعديل ] .الفروج ىي ِإنما

  مسائل الطبلق والنكاح مسائل تستحل هبا الفروج وٙبرم لذلك تورع عنها كثّب من السلف ومنهم سفيان إال أن يفٍب بأثر عمن سبق]

 [ ( 1626 جامع معمر )والطبلق ثلث العلم ,  الفريية ثلث العلم :قال التابعي قتادة 

 



 ُسفيان َأسمع كنت ما كثيًرا  :َأيب قال: قال نزار, بن خالد بن طاىر َحدثنا :حاًب أيب ابن  قال-86

 :البيتين بهذين يتمثل الث وري

 تنقضي ال عاش من وحاجة... لحاجاتنا ونغدو نروح

. بقي ما حاجة لو وتبقى... حاجاتو المرء مع تموت

 : ومنها عمرا ابنو يوصي العبدي للصلتان قصيدة من األبيات ىذه ] 

 الوصي فنعم عمراً  ووصيت ... ابنو وصى لقمان تر أمل

 العشي ومر الغداة كر ... الكبّب وأفُب الصغّب أشاب

 فٍب يوم ذلك بعد أتى ... يومها ىرمت ليلة إذا

 تنقيي ال عاش من وحاجة ... حلاجاتنا ونغدو نروح

 [بقي  ما حاجة لو وتبقى ... حاجاتو ادلرء مع ٛبوت

: قال  الن عي ىانئ بن الرَّمحن َعبد نـَُعيم أبَا مسَِعتُ : قال َأيب, َحدثنا: وقال ابن أيب حاًب  ( *) 

 : األبيات بهذه يتمثل الث وري ُسفيان كان 



 وجردق ملح األقوام بو وضن... دونو الباب أغلق مما سيكفيك

 الملبق الثريد َأصحاب نعارض... ونغتدي الفرات ماء من ونشرب

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ] .تفتق الخبيص بفلوان ظللت... كفنما تجشوا ماىم ِإذا تجشف

  [.والتمر السمن من تصنع معروف حلواء:  اخلبيص. بالدسم ادللْب التثريد الشديد :ادللبق الثريد. معرب فارسي الرغيف :اجلردق ]

 

  (زاىد تابعي عجالن ابن ىو ) شميط ومعنا ُسفيان عند كنا : األحوص أبو  قال-87

  دبرة حمر على وبقينا الناس ذىب ُسفيان فقال 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ].نلحق ما أسرع ما الطريق على كانت ِإن اهلل َعبد أَبَا يا شميط فقال

 [وعن غّبه أيياً ,  ىذه الكلمة ومعناىا رويت عن سفيان نفسو ]

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ] .العباء لبس وال ,الغليظ بفكل ليس ,األمل قصر الدنيا في الزىد : سفيان  قال-88

نـَْيا ُب  الزُّْىدُ : قـَْومٌ  فـََقالَ   الزُّْىدِ  ُب  النَّاسُ  اْختَـَلفَ    : اْلَفَرِجيِّي  ْبنِ  يـَْعُقوبَ  اْبنَ  الزاىد قال]   ْبنِ  َوِعيَسى َحْنَبلٍ  ْبنِ  َوَأمْحَدَ  الثَـّْورِيِّي  قـَْولُ  َوُىوَ  اأْلََملِ  ِقَصرُ  الدُّ

 ( [ للبيهقي الكبّب الزىد .) َوَغّْبِِىمْ  يُوُنسَ 



 [ والتعديل اجلرح تقدمة ]. السرائر ,السرائر: يقول ُسفيان َسِمعتُ : قال فييل, ابن  قال-89

 عزوجل اهلل إال عليها يطلع ال الٍب األعمال ىي السرائر ]

 سيئة أم صاحلة كانت سواء

 : القيامة يوم اهلل يظلهم الذين السبعة ذكر ُب وسلم عليو اهلل صلى قال

َناُه  فـََفاَضتْ  َخالًِيا اللَّوَ  ذََكرَ  َوَرُجلٌ  ,  ؽَلِيُنوُ  تـُْنِفقُ  َما مِشَاُلوُ  تـَْعَلمَ  اَل  َحٌبَّ  َأْخَفى َتَصدَّقَ  َوَرُجلٌ    ( متفق عليو)َعيـْ

 : عظيم ووعظ كثّب بكبلم اجلهتْب من السلف فيها تكلم وقد

 : اهلل رمحو خثيم بن الربيع مسعود ابن تلميذ ادل بت التابعي قال

 ِبَوادٍ  اللَّوِ  ِعْندَ  َوِىيَ  النَّاسِ  َعَلى ؼَلَْفْْبَ  البلٌَّب  السَّرَائِرَ  السَّرَائِرَ 

 ( اهلل عبد زوائد / ألمحد الزىد ). .تـَُعودَ  الَ  ٍُبَّ  تـَُتوبَ  َأنْ  َدَواُؤُىنَّ  َوَما: يـَُقولُ  ٍُبَّ , َدَواَءُىنَّ  اْلَتِمُسوا: َويـَُقولُ : قَالَ 

 ( ألمحد الزىد )  فـَْليَـْفَعلْ  َصاِلحٍ  َعَملٍ  ِمنْ  َخِبيَئةٌ  َلوُ  َتُكوَن, َأنْ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  :الزبّب بن اهلل عبد اجلليل الصحايب وقال

 ( الفتاوى رلموع)  زُلِْسُنونَ  ُىمْ  َواَلَِّذينَ  اتَـَّقْوا الَِّذينَ  َمعَ  اللَّوَ  فَِإنَّ  . الظََّواِىرَ  اللَّوُ  َأْصَلحَ  السَّرَائِرُ  َحُسَنتْ  فَِإَذا  :اإلسبلم شيخ وقال

 (  : العقبلء روضة ) ُب حبان ابن قال

 اليمائر إفساد وترك السرائر إصبلح ىو الدنيا ُب للمرء الطاعات قطب

 إال يكون ال اللذات وتنغص األوقات تكدر ألن وسكونو وحركتو وإدباره إقبالو عند قلبو ٕبراسة والقيام سريرتو بإصبلح االىتمام العاقل على والواجب

 [ فساده عند



 بو مر عسل , عليو رغيف مثل الدنيا مثل ِإنما: يقول الثَّوري ُسفيان  مسَِعتُ  :ؽلان بن ػلٓب  قال-90

 [ والتعديل اجلرح تقدمة ] .شيء يصبو فلم بو مر يابس رغيف ومثل, جناحو  فقطع ذباب

 ىذا من بليغ األمثال فالعسل طيب ُب الظاىر ولكن الذباب أو النحل إذا مر بو التصق فمات وأما الرغيف اليابس فليس بطيب ُب الظاىر ولكنو ال ]

  ىلك وشغلتو عن دينو, طلبها وآثرىا عن اآلخرة  ُب واجتهد وحبلوهتا بالدنيا اغَب من أن يير أحداً مر بو فمعناه

 [شغل باآلخرة فنجا ,  زائلة وأهنا ادلعرفة حق عرفها ومن

 

 المنزلة ىذه أنزلت فِإن َما اهلل اتق: لو فقلتُ  بمنى جعفر أبي على ُأدِخْلتُ :  قال سفيان -91

 بن ُعمر حج ,جوعا يموتون وأبناؤىم ,واألنصار المهاجرين بسيوف الموضع ىذا في وصرت

 الشجر تحت ينزل وكان دينارا عشر خمسة ِإال   أنفق فما الخطاب

؟ مثلك أكون َأن تريد فِإن َما لي فقال 

 .فيو أَنَا ما وفوق فيو أَنت ما دون كن ولكن ,مثلي تكن ال: قلتُ : قال 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] (أبلغ  لقد : وقال فكتبو اإلمام الزاىد احلاُب احلارث بن بشر احلديث ىذا بلغ) .أخرج :لي فقال



وقد روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أفيل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر أما من يدخل ,  ىذا من عظيم الفقو وادلوعظة واالستدالل ]

ليمدح ويسكت فبل ىو متبع للسلف وال يعرف طريقهم أبداً وقد كان األئمة يف رون وؽلدحون مثل حال سفيان واإلفريقي والعمري لشدهتم على 

السبلطْب نصحاً هلل ولرسولو وألئمة ادلسلمْب وعامتهم وخوفا على ادلسلمْب من التقحم ُب البدعة وادلعاصي والكبائر حٌب إذا قيل ذلم قالوا كان 

 ( [ أخبار الشيوخ وأخبلقهم للحافظ ادلروذي )ويراجع لتحرير ىذه ادلسألة كتاب !  العلماء متوافرون وال ينكرون ىذا 

 

كنت أقعد إلى ُسفيان الث وري فيحدث فَفقول ما بقي من علمو :  قال اإلمام عبد اهلل بن ادلبارك -92

 تقدمة ].ما سمعت من علمو شيًئا: شيء ِإال  وقد سمعتو, ثم أقعد عنده مجلسا آخر فيحدث فَفقول

 [ ىذا من عظيم علمو وقد عقد ابن أيب حاًب ُب ترمجتو من كتاب اجلرح والتعديل ُب ذلك فصبل مستقبل فراجعو ] [اجلرح والتعديل 

 

 فسرىا ِإال   بآية يمر يكاد فال المصحف يفخذ ُسفيان كان:  قال احلافظ عبد الرمحن بن مهدي -93

 ؟ ىذه في عندك شيء أي فيقول باآلية مر فربما

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] .شيء فيها عندك يكون ال ىذه مثل تضيع: فيقول ,شيء فيها عندي ما فَفقول 

 [؟ يعِب عندك فيها أثر ] 

 



  الت  ْيِميِّ  ُمَجمِّعِ  َعَلى الث  ْوِريُّ  ُسْفَيانُ  َدَخلَ   :قَالَ  ِغَياثٍ  ْبنَ  َحْفصَ   قال-94

.   ِإزَارًا اْشَترِ : فَ َقالَ  ُسْفَيانَ  فَ َناَولَ  َدرَاِىمَ  َأْربَ َعةَ  فََفَخذَ  قَالَ  ,َخْرقٌ  ُسْفَيانَ  ِإزَارِ  ِفي فَِإَذا: قَالَ 

َها َأْحَتاجُ  اَل : ُسْفَيانُ  قَالَ    َأْحَتاجُ  أَنَا َوَلِكنْ  َتْحَتاجُ  اَل  أَْنتَ  َصَدْقتَ : ُمَجمِّعٌ  قَالَ  ,ِإلَي ْ

ًرا الل وُ  َجَزاهُ  ُمَجمِّعٌ  َكَساِني: يَ ُقولُ  ُسْفَيانُ  َفَكانَ : قَالَ  ِإزَارًا ِبَها فَاْشتَ َرى فََفَخَذَىا: قَالَ   َخي ْ

 [ 2235 ألمحد الزىد ] الت  ْيِمي   ُمَجمًِّعا َكُحبِّي َشْيءٌ  َيُشوبَوُ  اَل  َأنْ  َأْرُجو ِعْلِمي ِمنْ  َشْيءٌ  لَْيسَ : ُسْفَيانُ  َوقَالَ 

  الصاحلْب حال وىذه الرواية بكثّب ليس الزىاد من صاحل رجل التيمي رلمع ]

 بكثّب منهم أعلم ىو والرواية الفقو ُب كان وإن كثر صاحلْب أصحاب ولو والصاحلْب احلاُب وبشر الكرخي معروفا ػلب أمحد اإلمام كان كما

 رؤوسهم من سفيان واإلمام الصاحلون كان كذلك

 [ وتقللهم زىدىم ويذكر مِب خّب ىم ويقول استشهدوا الذين الصحابة بعض يذكر عنو اهلل رضي عوف بن الرمحن عبد كان وقد

. وجل عز اهلل حمدت منك قبل فِإن  ,رفق في بالمعروف ُأؤمر:  قال سفيان -95

. شغال نفسك في لك فِإن نفسك على أقبلت وإال 

 [ تقدمة اجلرح والتعديل ] .تركهم في فالنجاة اليوم ففما ,ببعض بعضهم انتفعوا التقوا ِإذا الناس وكان 



 رشيدا أمرا األمة لهذه أبرم اللهم كثيرا يقول الثوري سفيان كان  :خنيس بن يزيد بن زلمد  قال-96

 ورضاك بطاعتك فيو ويعمل عدوك فيو ويذل وليك فيو يعز

  [سفيان ترمجة األولياء حلية] ... بغيظو مات قد مؤمن من كم ويقول يتنفس ثم 

لذلك , وكل الناس يعصون , يذل فيو أىل معصيتك كما حرفو كثّب من الناس اليوم : وليس , يذل فيو عدوك :  ىذا الدعاء ورد عن غّبه أيياً وفيو ]

 [كان السلف أحرص ُب الكبلم واأللفاظ شلن جاء بعدىم فتأمل 

:  قال  الصالحين من رجل أخبرني : قال اإلمام سفيان -97

 ؟   أنت من فقلت حلية كل من عليها شمطاء عجوزا منامي في رأيت 

  الدنيا أنا  فقالت

.   شرك من باهلل أعوذ فقلت

 [ ترمجتو – حلية األولياء ]  والدرىم الدينار ففبغض شري من اهلل يعيذك أن أردت إن فقالت

 زياد بن العبلء عن , ىبلل بن محيد عن , ادلغّبة بن سليمان حدثنا : قال , القاسم بن ىاشم حدثنا  [ 31158  ]شيبة ُب ادلصنف  أيب ابن قال ]

 : قال , عجب شيء احللية ومن , الزبرجد من عليها تذىب كادت قد واألخرى العْب عوراء كبّبة عجوزا أرى كأين النوم ُب رأيت : قال , العدوي

 [ .الدرىم فأبغض شري من اهلل يعيذك أن سرك إن : قالت , شرك من باهلل أعوذ : قلت , الدنيا : قالت ؟ أنت ما : قلت



 في السباع مع دنيال ألقي لما : يقوالن  الثوري وسفيان األوزاعي مسعت : الفريايب احلافظ  قال-98

  [ سفيان ت األولياء حلية ]  يعرفك ال من علينا سلطت أصبنا الذي والخزي بالعار إلهي قال الجب

 [ دانيال ىو أحد أنبياء بِب إسرائيل عليهم الصبلة والسبلم ويبدو أنو ابتلي بببلء عظيم ]

 

 (يعِب وىو مريض  ) نَ ُعوُدهُ  َوَدَخْلَنا ,الث  ْوِري   ُسْفَيانَ  َسِمْعتُ   :خنيس ابن  قال-99

ثْ َتِني ال ِذي اْلَحِديثُ  َكْيفَ : اْلَمْخُزوِميِّ  َحس انَ  ْبنِ  ِلَسِعيدِ  فَ َقالَ     ؟َحد 

ثـَْتِِب : قَالَ   النَّيبِّي  َعنِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبِّي  َزْوجِ  َحِبيَبةَ  أُمِّي  َعنْ  َشْيَبَة , بِْنتِ  َصِفيَّةَ  َعنْ  َصاِلٍح , أُمُّ  َحدَّ

 : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

   [تَ َعاَلى ِلل وِ  ِذْكًرا َأوْ  ُمْنَكٍر, َعنْ  نَ ْهًيا َأوْ  ِبَمْعُروٍف, َأْمًرا ِإال   َلُو, اَل  َعَلْيوِ  آَدمَ  اْبنِ  َكاَلمِ  ُكلُّ ] 

. اْلَحِديثِ  َىَذا َأَشد   َما: ِلُسْفَيانَ  رَُجلٌ  فَ َقالَ  



تُوُ  َوَما: ُسْفَيانُ  قَالَ   رَ  اَل }: َوَجل   َعز   الل وُ  قَالَ   ؟ِشد   ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمنْ  ِإال   َنْجَواُىْم, ِمنْ  َكِثيرٍ  ِفي َخي ْ

  {الن اسِ  بَ ْينَ  ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروفٍ  َأوْ 

  {بِالص ْبرِ  َوتَ َواَصْوا ,بِاْلَحقِّ  َوتَ َواَصْوا}: َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  الل وُ  َوقَالَ  

  {اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإال   َيْشَفُعونَ  َواَل }: َوَجل   َعز   َوقَالَ  

 {َصَوابًا َوقَالَ  الر ْحَمنُ  َلوُ  َأِذنَ  َمنْ  ِإال  }: َوَجل   َعز   َوقَالَ  

َرائِيلُ  بِوِ  َجاءَ  ال ِذي ,َوَجل   َعز   رَبِّي َكاَلمُ  َىَذا: ُسْفَيانُ  َوقَالَ   [ 123 ألمحد الزىد ] الس اَلمُ  َعَلْيوِ  َجب ْ

فقد ذكر  ,  بالقرآن عامل بالسنة لعامل إال يكون ال وىذا السنة بو جاءت دلا عزوجل اهلل كتاب من ونزعو سفيان فقو عميق وفيو جليل أثر ىذا] 

اآليات الٍب فيها أن اهلل ال يقبل من الكبلم إال الصواب الذي يرتييو وال يقبل الباطل 

 [ عزوجل اهلل كبلم القرآن أن قولو وفيو 

 

 



 تعاىل اهلل رمحو سفيان يرثي حازم بن جرير قال -100

 المطامع ىجنتو قار كل على... مبرزا حميدا ُسفيان مات لقد

 التواضع فيو والزي مبهرجة... بنية الملوك بفبواب يلوذ

 المخادع اللصيص فيها مبركة... فوقو والرأس ساقيو عن يشمر

 المضاجع حوتو حتى بو وفر... دينو صان للذي فداء جعلتم

 المصارع أدركتو حتى الناس عن... تنزىا ِإال   كان ذنب غير على

 األصابع تنلو لم طلبوه وإن... مجانبا الملوك أبواب من بعيد

 شاسع الدار نازح طريد شجاىا... حزينة تبكي ُسفيان على فعيني

 الفواجع أوجعتو حميما قريبا... رأسو عند يرى ال طرفا يقلب

 واسع والخلق األرحام واصل على... لفقده العيون تبكي مثلو على

  [والتعديل اجلرح تقدمة]  .الشرائع قصد الناس جميع بفقو... ُمَؤدِّبًا فقيها حبرا بو فجعنا



وأن , أسأل اهلل العلي العظيم أن غلعلو لوجو خالصاً وأن ينفع بو اإلسبلم وادلسلمْب , ًب ىذا اجلزء 

... ػلشرنا مع ىؤالء الصاحلْب ٗبنو وكرمو ومغفرة منو وفيل 

 

وكتب  

عبد اهلل به سليمان التميمي 

عفا اهلل عنو وعه والديو وجعلو مه عباده الصاحلني 


